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అవతారిక 

ఆంధ థ్రవ్యాక రణనర్వన్వ మనుపేర అంధ్రప్ర పపంచమునకు 

వి శ్రమసింపావురంబున ఇప్పుడు కనుపట్టిన శష్టన శాంతిచేయ 

ఫల వచ్చినది. గ్రంథకర్త రకు అ ప్రియము క్ గ్ మదీప్పి 

తము గాదు, ఆ, " ధ్రవిద్యార్థ క మునకును, తనూూలముగా 

ఆంధ భాషా చేవతకును ఇంత యెగ్గు గలిగించు వ్రాత ఇంత 

మట్టుకు మజియొకటి "లేనందున దీని యీావిమర్శ చేత అంధ్ర, 

భాషూచేవతను 'సేవించుచున్నాండను, 

ఈ వ్యాకరణము క్రమము తెలియకయు, ఆవశ్య'కా 

నావశ్యక వివేచనంబును, సాధ్వసాధు భేదజ్ఞానంబును "లేకయు; 

పూర్వ వ్యాక రల బుద్ధి ప్రభ'వమును గనచేరకయు, గ్రంథ 

సంకలనము జేసినట్టి ది. *సర్వన్వ” నామముచే నీపొ_త్సము అష్టా 

ధ్యాయివంటిదని బ్రమగణుగుచున్నది; ఇందు హలంత ప్రకరణ 

మును నర్వనామ,ప్ర కరణమును ఇట్టివి ఎన్ని యో లేవు, అట్టి 

దీనిని సర్వనస్వమనుట వట్టి, యాడంబరము, దీనికి ఇం గ్లీషునం 

బెట్టినచే పేరు ఇంతకన్న తంతుగా నున్నది, వలయన, ఇందు 

మాలిక విషయములకు ఇంచుకంత దిక్సవర నము కలదు, ఇట్లు 

పరన్పరవిపర్తార్థమ్ములై న పీద్ల రెండుభాహలయం దిడుకొనుట 

పటమున ఒక య్రక్కను సింగము నరునిం జీల్చుచున్నట్లును, 

"రెండవప్రక్క-ను నరుండు సింగమును మడియించు చున్న ట్టును, 

చి శ్రి ంచిన చమత్కార ముం దలంవించుచున్నది. ఈ నర్వన్వ 



2 ఆంధ్ర వ్యాకరణ సర్భస్యత_్త (ము 

పాణినీయనూ త్రము. ఈసూత్రమునం జెప్పిన విషయము తెలి 
యక పదక శ్టార్థ మెట్లు తెలియును ? మూండవతరగతి బాలు 

నికి పాణిసీయ శాస్త్రపాండిత్య మె ట్లలవడును? ప్రథమా 

సూత్ర మం దే సుబంత నున నేమో, తిజత మన చేసా 

తెలియవలసియున్న ది, ఉపయోగించు” ఈపదమునకు బదు 

లుగా ప్రాయిక ముగా “ప యోగించు” అనియీని, “ఆడు” అని 

మేని, “వాడు” అనియేని వ్యవహరింతురు, 

మజీయు నిట ఆం థృభామ యనంా ఆంధ్ర -దేశమువా 

రాడుభావ యని వివరణ మున్నది. ఇచట అడుగందగిన దొకటి 

కలదు వమన, భాహవలన బేశమునకుం 'బేరువచ్చినదా ? 

చేశమువలన భాపహకుం బేతువచ్చిన దా 2 ఆంధ్ర, భాష యన 

"నేమో తెలియకముంచే ఆంధ్ర చేశమన నేమో 35వ తరగతి 

'చాలునికిం డెలియునా * ఇందును తెలిసియున్న దానిని "తెలి 

యని దానిచేత వివరించుటగా నున్నది. ఈ చిన్నీపొ_త్తము 
ఆంధ్ర శాలురం గూర్చిన బే గావున “మనము వాడుమాటలు 

అంధ్ర భాష యనినం జాలువు, 'వాలురకును సులువుగా తెలి 

యును, మజేయు, ఆం ధ్ర చేశమువా రాడు భాషయంటగదచా 

ఆం ధ్ర ము! వారు ఇంస్లీ షు అటవము, కన్నడము భావీంపరా? 

౨. “భాషయందలి పదములను నిర్షోషముగ సవరింప 
నుపయోగించుగృంథము వ్యాకరణము.” అని ద్వితీయ 

సూ త్రము, పదములు భాషయందలివి గాకయునుండునా ? 

“భాషయందలి అని నినేశించుట వ్యర్థము, 'నిర్ణోవముగ నవ 



సం జ్ఞూపరిచ్చేదము, బె 
క్షు 

రించుటి అని యున్నది, నదోషముగా సవరించు టయుం 

గలచా ? నవరించుట యనంగా నిర్జోప. ము సేయుట గాదా! 

వ్యాకరణము సవరించుటకు మాత్రమా ' ? వ్యవహరించుటకుం 

గాడా? ఇది లేనిచో ఆసాధుత ఎక్కడిది? ఇట్లు సేయుట 

దొంగిలింపించి శిక్నీంచుటగా నున్నది, వ్యాకరణము చదువని 

వాడో, చదివియు గ్రామ్యము వచించువాతో భామీంచు 

నెడల తవీయస్టోత వ్యాక రణము చదివినవాండు, వ్యాకరణము 

వానికడ నే నేర్చినవా౭ే అయినళు, వానిపదములను దిద్ది 

అనువదించుచుండవలయునా? లేక, చానితప్పులు దిద్దక 

వానికి తానుజెప్పు నుత్తరాదికములో నిర్దోవముగా వ్యవహ 

రింపవలయునా ? మజీ-అభి ప్రాయము -శేలియవలయునే గాని 

భాష యెట్టున్న నేమి అని మయము చేసికో 'న్నచో దోష 

మనునదియే యుండదు, అంతట ఈశాస్త్రమే అక్క_జ లేదు, 
అట్టుండయగా ఈశా స్ర్రము దోషకల్పన కా ఏర్పడుట ? సవరించు 

కొననిచో వమిచెట్ట! నరకమేని, ఆ కోరణమునే వురస్కరించు 

కొని తన్ని వార ణార్భము వ్యాక రణమని ప్రయోజనము వచింప 

వలయును, దోవశ్వ జ్ఞానము లేక నవరణకై. యుద్యమము 

ఎక్కడిది ? కావున ఈ నిర్వచనముచే ఈళాస్త్రము అప్రస్తుత 

మున్తు అ ప్ర యోజకమును ఐనది, భాహ్య కారులవారు 

'రక్షోహాగమలభ్యు నందేవాములు శద్దానుశాసనమునకుం 

బ్ర 'యోజనము అని యనుశాస్తించినారు, మజీయు నిర్జి ర్మ 

సంస్కారము పదములశేగాని వాక్యములకు వలదా? వాక్య 
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గతపదముల మము వ్య త్యాసపడినచో దానిని దిద్దవలడా! 

పదముల సవరణచే వాక్యములసవరణ ఏద మేని వర్ణముల 

సంస్కారముచే పదముల నంస్కా_రము సిద్ధింపదా! వర్ణ 

నంస్కా_ర మే చాలదా? 

3, “సంస్కృత ప్రాకృత పదములును ఆంధ మునం జేరు 

చున్నవి, కావున ఆ రెండు భాషలనుం/ార్చి ముందుగ 

దెలియనగు,”” అని వాక్యము, ఈ క్రమము పెండ్లికి బజం శ్రీ 

లును వత్తురు గావున పిల్లను కుదుర్చుకొనకముం చే బజం శ్రీ 

లకు వాంపలు సంపాదించుట గానున్న ది, ఇందువలన వయే 

భాషలపదములు ఆం ధ్ర మునం జేదునో ఆయాభాపులంగూర్చి 

ముందుగ నెటుంగనగునని రమొక న్యాయ ముప్పతిల్లుచున్న ది, 

దానింబట్టి, యీవ్యాక రణముకు బరఠింసంగోఠు బాలురకు 

బంగీ మృ పింది అటజివము, కన్నడము లోనగు భాషలను 

గూర్చియు ముందుగానే తెలుపవలదా? మజి కెలుపమి యేల? 

ఇందు నంస్కృతీప్రాకృత పదములు చేరుట _వానింగూర్చి 

ముందు చెప్పుటకు కారణము కానేకాదు, అట్టి కారణము 

వలయునేని వానికి 9ది పిల్లుగా వికృతియగుట కారణమని 

జెప్పుట కొంత యొప్పును, ఇదియునుంగాక ఆరెంటి తత్త § 

మును ముందు చెప్ప నక్క_జలేనేలేదు. ఆంధ్ర న్వరూపమునే 

ముందు చెప్పవచ్చును, ఆ ప్ర క్ర లులను ఆనువంగికముగా అనం 

తరము వలసినయట్లు చెప్పవచ్చును, నిశ్చయముగా వాని 

స్వరూపమును ముందుగా జెప్పుట విద్యార్థులకు వీశాక రము, 
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మజియు 'ఆంధ్ర భాషయందలి పదములళలో సంస్కృత ప్రాకృత 

పదములు చేదచున్నవి అని నర్వన్వవాక్యము, పదములలో 

పదములు చేవట యనశేమి ? “'కినాకినిలో”” అనుచో *పినా 

(సం) రామస్య (లేక ప్రా, రామన్స)కినిలో”*='“విరామస్య( లేక - 

'రామన్ప)నాకినిలో?” మ నిట్టి ప్ర కారంబులం  భవములో. 

బదము వొచ్చుటయా! చేక “లినాకినిలో రామన్య (లేక 

రామస్స) మూట ముని౮్ పోయినది” అను తీరున ఈపదముల 

వెంత ఆపవములు వచ్చుటయో? తేక “రామస్య( లేక రామస్స 

అనెను” అను ప్ర కారమున అనుధాతు యోగ మొంది వ్ర యూ 

గింపంబడుట మా? ఆపశ్షమున నకల భాషల పదములును నకల 

భాషలయందును అనుక తివశీంబున ప్రయోగ ముం బొందును, 

కావున నకల భాపలనుం చెప్పక సంస్కృత ప్రా పాకృతములను 

మాత్రము చెప్పుట యేమి! అనుకృతియు నిచ్చట వివథ్నీత 

స్థానము గాదు. కావున “అంధ్రశబ్దము లన్నియో సంస్కృత 

ప్రాకృత శబ్దములకు వై శృతముషు” అన్నచో వివపీ. తార్థము 

సుబోధ మగును, 

మజీయు, “వినాకినిలో రామస్య (లేక రామస్స 

మూట” ఇత్యాది వాక్యములో “వినాకినిలో* అను పదము 

ఈసూత్రము ప్ర కారము సంస్కృతే ప్రాకృత పవములుకాని 

యాంధ్రమా, లేక అదియే సూత్రోదిష్టమయిన సంస్కృత 
పదమా బట సూత్రమందు అంధ్ర భన యనగా తత్సమ 

రద్భవ చేళ్యగ్ర మ్యాత క మైన ల భాషయా! ఒంజె 
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తత్పమతద్సవ భిన్న మైన తెలుం7ా? అనలా చేశ్వగాన్యూ 
ప. రు Uw 

త్ఫుక మైన తెలుంగా కాక చేకళ్యముమా తమా? గ్రామ్యము 
ర (WU వ్ 

2 సవ ప మాత్రమా? స్పష్టముగా వ్యాక ర్రగారు చెప్ప లేదు, 

రీ, “సర్యన్వ”మని సంజ్ఞి తమైన యీవ్యాకరణములో 

అచ్చులు, హల్లులు ఇత్యాది సంజ్ఞ లు ఏల కలిగనో తెలియ 

కయేయున్నది. “సర్వస్య” మన “చేశిమని తలంచిరా? మజి 

వర్ణములు సెం అనిసూ త్రము, ఏవి అవి? ఎక్కడ దాయి 

యున్న వి? ఫ్ “అచ్చులు ౧౬” అంట, వీవీ అవి? వల యీాదాంప 

_రికముః బాలురకు తెలియంగాడదడా! ఇదా పూర్వ వైయా 

కరణులకుం దెలియనసని (న్ వముము* “హల్లులు ౨ళీ* అని 

అగ న్లో గ్ ల్జి : | సూత్రము, వవో అని? ఏమి చిత్ర క్రమ మిది! ఎట్టకేలకు 

మరల అచ్చులకు “అ, 9, ఉ, బు, గ అని యొక పం క్తి, 

ఇందు ౧౬ టికిని టిని ఇప్పటికి చెప్పినారు. తదితరములను 

౧౧ టిని ఎప్పుడో వెల్ల డింతురు! ' 

34 న్ ఇ 39 సో, అచ్చులు స్వతంత్ర చారణ గలవర్ణ ములు అసి 

సూత్రము, దానికి వృత్తిగా “స్వతంత్ర చారణ యనంగా 

తమయంతట పలుకే (దగినవి.”” అని యొక యనన్విత వాక స్రము 

కలదు, “ఉచ్చార్యమూలన వలుకంయగినవి గాని “ఉచ్చారణ” 

మన పలుక(దగినవి కావు, 'తచ్వారణియనం బలుకుట, పదు 

సాజు అచ్చులకును ఇందువలన స్వతంత్ర బ్బారణ చెప్పంబడి 

నది, ఆపదునాటింటికిని వీరిలెక్క__సహ్రన్వములు ౫ దీర 
ములు నో అనుస్వార వినర్లములు ౨ అని-అనుస్వారవిసర్ష 
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ములు అచ్చులగునేని, అవి స్వతంత్రోచ్చారణగలనవి యగునా! 

అవి హ్రన్యములా దీర ములా? అభేదము వీనికి లే చేని“అచ్చులు 

స్వతంత్ర, చ్చారణ గలవర్హ ములు : స్గసములు, దిన ములు 

అని, రెండువిధములు”” తని అచ్చులకెల్ల అమలను చెప్పుట 

నరిగాదు, ఈరెండును స్థతం త్రీ చ్వార ణ కలవియే యని వాద 

మేని, వీనిని “అం? “అక అని అకారపూర్వముగా నిన్టేశింప 

నేల? 'స్వతం త్రీ చ్చారణి యనగా మనుష్యులలో పనిలేకయే 

వాగింది యముతో పనిలేకయే శచ్చించుచుండుటయా 1 

౬, “రెండుమూడు హైస్వములు క్ూడీ ఒకదీర్హ, మగు 

మ ద్వి త్యాచ్చులు, త్రి క్యాచ్చులు అగుననుటయా? ద్విత్వ 

హల్లులవ లెనా? ఆపవ్మున వేజువేటుగా చెప్ప నేల? క్క 

గ్గ ఇత్యాది వేలు వేజుగా హల్లులలో చెప్పినారా? చెప్పవల 

యునా? మజచినారా? వేజు వేటుగా నున్న స్వరములు కూడీ 

నప్పుడు నదుమయడాగమాదిక ము రావలదా? అ+అ=*+అయ” 

కాదా? సంధి ప్రకరణము ౨,3 సూ త్రముల యుదాహారణంబు 

లందుంబో లె (హరి +అతడు=హఏయతండు; మా+అమ్మ వ 

మాయమ్మ )-ఇటనుం గావలదా? “మేనయ త్తివలె అ_త్తవల 

దా+ వలయ త్లదు? “అఆఇఈ ఇత్యాది వర్ణనమామ్నా 

యోపదేశములో యడాగమాదికము రాలేబేమి ** అని 

యా వేవింతుదు గానలయు, అచటకూడుట లేదు గావున 
రాలేదు మజి ౧౧ వ సూ త్రములో  కంఠ్యవర్ల పరి 

గణనముభో *అిను పఠింపనేల? అకారము వాలదా? 
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అ 3 ద pn వో మజీయు, ఈప్రయంబటి గోడ + ఉన్నది = గ్ 

న్నది, చెట్టు+ఉన్న ది = చెట్టుూన్న ది, గోడ + అయినది = 

గోడాయినది, హరి+ఇతండు = హరీత(డు అని యేర్సడవలదా + 

కెండుమూ(డు హ్రన్యములు గాడి దీర మగునటగడా. * అ 

ఉగటలో ఆహ్రస్యముల క్ర మము ప యోనకమా, కాదా? 
లం నూ (WU ww) 

అ+9=ఏ కాదా? ఇ+అ=ఏ అగునా ? కాదని సూత్ర మునకు 

అగ మెట్లు కలుగును? కూడికమాత మే ప యోజకము 
& cn WU WU 

గాదు, రృమముకూడ చేరవలసియున్న ది, ఈధోరణిలో 

“ఇ+అి కూడ వి "అగును, ““దీర్దాంతములగు సంన్కృృతపద 

ములు తత్సమంబున హృస్యాంతము లగును,” అని శబపక Uy దర 
రణముళో ౧౯వ సూత్రము. దీనింబట్టి రామా, హార్తీ 

గురూ, ఇత్యాదులు తత్సనుమున రామ, రామి, రాము, 

రాము, రాన్లు, హరి, హర, వాడ, హర్భ్క హర్ణ, గుర, గురి, 

గురు గుర్భ, గుర ఇట్టి రూపములం దాబ్చీ ఇద్ద జు రాములు 

ఇళ్యాద్యర్థములం. బొరయును, ఇది భాషాభివృద్ధి గాదా! ఈ 

సంజ్ఞాసూ త్రము తోడ్చాటున రమాగారీ శ ఖ్రములు రమ్య 

ల క రమృ, ర్జు అనియు గార, గార్కి గౌడు, 

గార్భ, గార అనియు తత్సమంబున రూపంబులం దాల్పును. 

“సంస్కృృతక బ్దములు తొంటి ప్రత్యయములం గోల్చోయి, 

తెనుంగునం దమకు తగిన ప పృత్యయములం చాల్చి తత్సమము 

లగును.” అనుసూ త్రము ఈప్ర క్రియకు బాధకము గాదా 

యందు లేని, దీర్ధాచ్చును త్యజించుటయే తొంటి ప్రత్యయమును 



సంజ్ఞాపరిచ్చేదము, 9 
డై 

వీడుచుటయు, హ్రన్వమును డాల్చుటయే తెనుంగునం దమకుం 

దగిన ప్రగ్యోయముం గొనుటయు నని వ్యాఖ్యానము, ఈ 

సంజ్ఞాసూ త్ర ముచేత, ఏవో చెంయమూయ స్రాన్వములు కాడి 

ఏదో దీ వముగును జని అనుశాసించినంతున, అనగా దీనికి 

. ఇది హ్రస్వము, దీనికి ఇది దీర్గ ము అని వకాచ్చునకు హ్రస్వ 

దీర్భ తాళేదములు  విధింపనందున, పైయసందర్శము కలిగి 

నది, మజీయునీ౬వ సూత్ర ములో కూడిన మొత్తము 

నికయూ, కొలతయో న పోవుట డే చెప్పబడినది 7 గాని 

_ సంబంధాపేకు ఉ_క్రముగాదు. అందుల (ప్రభావము ప్రంకనుం 

జూడుండు: “కాలము=క్ +అ,అ.ల్_.అ+మ్+ఉ అనియేని, 

క్ +అ+అ+అ+ల్ +అ,మ్+ఉ అని యొంజె  “కాను=క్ + 

అ+అ+ఉ+న్+ఉ అనియేని, క+అ+అ+అ+ఉ-న్-+ ఉ అని 

యొండె్కె రెండేసి తెజుంగుల వర్ణ క్రమము వచింపవలయును, 

మజీయు ఈఫక్కి.చే ఒ+ఒ=పఓ అని నేర్చలేచేమి? అం ధ్రమున 

ఒకారము గలదుగడా ? “మేము చెప్పిన యో (టీకారము 

సంస్కృత వర్ణ ము, సగన్కృృతమున ఓకారము లేదు, కావున 

ఓకారమును ఒకారద్గయసంక లన జాతముగా చప్పమైలిమి” 

అందురా? ఆపకుమున సంస్కృతమున అణ. ర్డీ అనియు, 

'దేశ్యమందు ఒకారద్భయసంకలనజాతముగా ను చెప్పెదరా a 

అట్లయిన అజాదిసంజ్ఞలు కేన లాంధ్ర, వర్ణ ములకు చెల్లువా ? 

షే ఎకారత _త్త్యముం గూర్చియు ““చళ్చీంపవలయు, "తి 

యింత నర్వస్వములో ఫతే మెట్లు కలుగునో చెప్ప లే దేమి ? 

అది అనంబద్ధమా z 

2 
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మజియు నొకసంచేహము, ఈఫక్కికవలన పెద్ద 

దీ్స ము, చిన్న దీర్భ ము అని దీర్భ మునకు చై. (విధ్గముకలదా? 

బండ మూూ(టి మొ _త్తవుదీర్ల ముతో హ్లన్యము చిన్నది; రెంటి 

మొ_త్హపఫుదీు ములోని స్రస్వము పెద్దది-అని హన్యదై (వి 

ధ్యము కలదా ? శేజీని? గణితము సంస పడవలదా ? మజియు 

ఎ ఓ లు అనునవి అ+9, అ+ఉ చేరి అయినవేని దీర్భములు 

గావలదా? ఇట్లు గణితము సరిపడుటకై అ హ్రస్వకల్పన 

సేయనలయునా 1? ఇంకను ఈ కల్పనలచేత ఛందస్సులో ఎన్ని 

వింతలు కావింపవలసివచ్చునో ఊహించుకొనుండు, గ్రంథ 

వి సనరభయముచే విరామకు, 

మజీయు ౫% ౬ సూత్రములను ఇట్లు మార్చి చమ 
తరము సేయవచ్చును, య వ సూత్ర ముగా ముందు దీర్ణ 

ములనే ఉపచేశించి, ౬ న సూ త్రముగో అనంతరము “బక 
దీర్ణ ము భిన్నమయి శెందుమాూ(డు హ్రూన్వములగును* అని 

నూ శ్రింపవచ్చును, 

మటేి వ్థుతమునకు గణిత మెట్లు? వీట దానిని విడిచి 

పెట్టినావు, పాణిన్యాదులు ఉచ్చార ౯౫ కాలపరిమాణముం 

బట్ట హ్రాన్వదిర్ధన్హుత సంజ్ఞ ల నేర్చరించినారు, “కర్తా క్రా 

లో2_జ జ్ఞ స్వదీర్ణ ప్లు వుతఃి” అని అస్టాధ్యాయీసూ త్రము, నర్వ 

స్వమున శాలసంబంధముం జెప్పక వర్ణ సంకలన ప ప్ర శ్రియం 

బూనుకొన్నా రు, బ్రిందు వలన చెద్దల గం గ్రంథంబులందుమా లి 

డానికి ఇది దీర్ణ ము, దీనికి అది న్రస్వము” అను వ్యవహా 



సంజ్ఞాపరి చ్చేవము, క్షే 
నో 

రము సరిపడకపోయినది. “*నంబుద్లియందు నామము తుది 

హస్యమునకు దీరగ మగును,” “నావుంబుల తుడిదీర మునకు 
UU యు యం 

సన్యము వచ్చ్నును,”” ఇత్యాది వ్యవహారము కుదురదు, 
లో క 

అందువలన రమాశబమునకు హన్శము వదిన రమి, రము 
ఏ Wo వ శ 

రమ్ము కావచ్చును. మణి వుతము కథ యేమి? 

“అ, ఏకమాత్ర హన్య మినుమడ్ంపంగ దీర 
(WU Cy) 

మయ్యె మూ(డుమాత. తె న బుతము”” 
YY చో గ 

అని అప్పకవి యానతి సర్వన్వమత మునకు బెడిసియున్న ది. 

'మాడుమాతల దీర మంట!” మూండునూతల సంకలన 
rr స. y 

మయిన కతంబున ఐ జి లు ప్రతేములు గావలయును, 

౭. *ఒంటిబిందువు పూర్ణానుస్యారము; జంటబిందు 

వులు వినర్లము,” అని సూత్రము, ౧౦౮ో-ఇందలి సున్న 
పూ ర్ఞారుస్యార మా * 108 - ఇందలి యింస్లీ షుసున్న యుం 

బూర్జానుస్వార మే యగునా ? ౧౦౦౮-౪ఇందలి రెండసున్న లు 

వినర్హమా* ఇట సున్న (ప్రక్కన సున్నయా ? సున్న (క్రింద 

సున్నయా 1 అసనమ్మగలకత్షణము అసమర్గము, ఇట “జంట 

బిందువుల” అనుచో బహువచన మేల? “ఒంటి బిందువులు 

పూర్ణానుస్వారములు; జంట బిందువులు విసర్లలు?” అనియుం 

జెప్పనొప్పనా? జంట యనంగా రెండు, అటుపైెని బిందువులు 
(sn 

అని బహువచనమును ఘటించిన బిందువులు ఈ గాని, అంత 

కన్న ఎక్కుడుగాని కావలయును. ఇందువలన '*“రామః అను 

టకు “రామః” అనియీని, “రామః ౩ *” అని ఇత్యాది 
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రూపమున నేని వ్రాయవలయుంగదా, సమామ్నాతము'లై న 

యనుస్యారవినర్ష నళములకు వ్రాంతలో ఒంటి బిందున్రనుు ఒక 

దాని క్రింద సొకటిగా య. బిందువులను చిహ్నములుగా 

తకం కావించికొనిరి, వీరు ఆగీజలను చూచి వానికే ఈ 

చేరులను కావించికొన్నారు: వ్రాయు విధమును లతుణముగా 

చెప్పుట మందము, ఈవిపరీతమార్ల మునకుం దోదుగా ౧౧వ 

అగ జట జ్ర an మా సూత్రమునం 'బేర్కొన్న జిహ్వోము లీయోపథ్దానీయములకు 

అక్ష వినర్ల్షనద్భశ చిహ్నములను జూపక విసర్హ చిహ్నాములనే 
a) ౧ 4 ౧ 

చూపినారు. నిండు విసర్లకుళు, అర్థవిసర్లకును భేదము బేడా? 

అచ్చు (ముద్రణములోను, | వాఃతే శేలోను ఆలన్యము చేత అర్థ 

ములను మూపకున న్నను వాస్త శ్ర eee ఆలసన్యమా? స్తా ee 

ఈరెండు సంజ లను ఉప'జేక్ంచిరి గాని ఆంధ మున చల వ్యాక 
ణా హ్ 

రణకారుండు నయితము వీనిని చెప్ప లేదు, వీరి కివి యేల వలసి 
వచ్చినవి! 

అచ = గ క ఫాంలో గి 2 | సూశ్రముపై యభ్యాసము:__ హ్రైస్వమన నేమి! 

అవి యెన్టి?” అని ప్రశ్నద్యయము కలదు, అవి యను సర్వ 

నామము హ్రన్వమునకు పరామర క ముగా నున్నది, “అది 

యెద్ది? అని యేకవచనముగా నుండవలదా? లేదా, *హ హ్రస్వము 

లన "వి? అని ప్రథమ ప్రశ్నమును శ 

వ్రాసికోరాదా! మరల, “వానిలో నచ్చు లెన్ని! హల్లు లెన్ని! 

ఈరెంటికి భేదమేమి ?” ఇవి రెండా! అచ్చులును, హాల్లులును 

గలసి వఏయదిగదా! వఏంబదింటిని ''ఈకెంటికి”” అని సరామర్శిం 
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చుట ఎట్టు సాధువు! “అచ్చులకునుు హల్లులకను భేదమేమి?ి 

అని వాక్యము ర చించుకొననలయును. 

లో “అచ్చులు కానివర్ష ముం హల్లులు అని అచ్చుల 

త్ర _క్త ముం జెప్పుట. ఈనిధమున “సాల్లులు కాసి వర్మ ములు 

అచ్చులు” అని హల్లులను నిరషచి: 'పవచ్చును. ఇప్పటికి పీరు 

వర్ల ములనన్ని టిని చెప్పలేదు. అచ్చులు కానివర్ణ ము లేనో 

వ తెలియును? అది తెలియక హాల్లు లివి మ. యెజుంగు 

లెట్లు! “అచ్చులు కానివర్ల ములు హల్లులు, ఇవి అచ్చుల 

తోడ్చాటున (తో ట్బాటున అని వారిపాఠము) నుచ్చరింపం 

బడునవి,'” అని నిండుసూ త్రము, అ్లైని..క కారమును క్ర 

కాకికీఅనిఅ ఆవల ఈ ల నంగతిచే నుచ్చరింప(గలిగితిమి, 

అశ్లే బిందువినర్షలతోడ్చాటున ఉచ్చరింపంగలమా! క్ 0, క్ 

అను వీనిని ఎట్లు ఉచ్చరించుటః అబయిన అనుస్వార విసర్ణ. 

సీయములు అచ్చులుకావా! టి శ యచ్చుల త్రో డ్ప్సాటున 

అని చెప్పితిమా?” అని యడుగుదురు గావలయు, అటయిన 

ఏవి తోడ్చడవో చెప్పవలదా? మణీ తోడ్సడునన్నమాట 
ఏమి కాను? 

ఈసర్వస్వమందు (అర్థబిందువు ౧*వ సూ త్రేములో 

నుప చేశింపంబడినది. పజ. తజిగనను అము ము “అడ్డుగా 

తటీగినను అర్హ మే, ఎట్టు తజుగవలయునో ఇప్పకుండలా 

వర్గ స్వరూపము ఎట్లు నిశ్చయపడును! వ్రాతలో ని కొలతేంబట్టి 

అరసున్న యనుపేడ ఊపహిం చుకోవలసియున్న చే గాన్సి అట్ల 
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యినను అది అచార్యోపదిష్టము గాదు, మజి దాని యుచ్చా 

రణ యెట్లు? రూపసాదృశ్యముచేత నిరూపించుకోవలయునా * 

అట్టి సాదృశ్యము ర అ లకును, ల ళ లకును గలదా? బిందు 

వనంగా బొట్టు. సంస్కృతములో చేవనాగరలిపిలో అనుస్వార 

మును బొట్టుచేతం దెలుపుదువ గాని తెలుగులో అట్లుగాదు, 

"తెలుగులో కడియమువంటి గీజచేత (వలయమువేత) తెలుఫ్ర 
దురు. అరసున్నను అర్భకటకమున లె వ్రాయుదుడు, ఇందు 

వలన దాని యుచ్చార ణ యెట్టు తెలియును? 

ఈసూ త్ర ముతో “తోట్సాటుచే” అని ప్రయోగ 

మున్నది 'తెను(గులో అట్టిశబ్బము లేదు, “తోజ్చాటు అనిన 

'తెలుగగును, 

నొ 'కకారముతోంగాడిన ౫ వర్షములు కవర్షము 

అని సూత్రము, “కందు”, * క్రీ డి. ఈరెండును కవర్ల 

ములా ? ఈరెంటియందును అయి చేసివర్ల ము లున్నవి, “పెద్ద 

లుపబేళించిన వర్ల సమావమ్నూయములో” అని భావమా? 

“మెథడ్డు తెలియఫపెద్దల వర్ల సమామ్నాయ మే శరణ 

మెనది! ఈ గ్రంథములో వర్హనమామ్నాయమును ఎటనుం 

జెప్ప లేదు, ఇది ౯ వ సూత్రము, ౧౧ వ సూత్రమున వర్ణ 

ములను కంఠ్యాది క్రమమున నొదొ గానో రాం ౧ సై 

౨ ౨ ౧ అతరముల రాసులుగా పఠించినారు, వకవాక్య 

ముగా నియత క్రమమున లేవు. అట్లయినను ఆ ౧౧వ 

సూ త్ర ముం ఇది: నపిమ్మ టం గదా సె (జెప్పిన వర్చ్యాతర ములం 
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గనుంగానుట? ఇట్టి కష్టములు పూడ్వలు పెట్టలేదు, ఆ౧౧వ 

సూత్ర, మువలన నేని వర్గాత్షరము లివి యని స్పష్ట్రపడునా ! 
పు తళుకు న అయి చేసి వర్ణ ములను వజుకోవల 

యును, అవి యేను? ఆయా యేనింటినో ఈ కాదులు ఎన్న 

వవి? మజీయు ఇవి అచ్చులా 1! వాల్లులా? మిశ్ళమా! గవ 

సూత్రము “కకారముతోయహాడిన ౫ వర్ణములు కవర్షము” 

అని వర్ష నామోపదేశము, ఏవీరాళిలో నేని కాదులు ఒక మాటు 

గాక హొచ్చుగానున్న చో అందు ఏవర్ల మును ఈవర్సనిగ య 

ముకై ఆద్యకురముగా( గొనవలయును *ఉఊాపఫబభమ 

*:ప-ఈరాశిలో “పి అని యొకశేవర్ణమా? ఇట పాఠము 
చెప్పునొజ్జకు “హీింటు”?” కావలయును, “పాంటు కే "దేని రెండవ 

పకారము మొదలు గహింపశా? ఆవలి యతరములు అ 

పం క్షిలోలేవేని పంక్తి మొదటికిరాండా? లేక వదిన వలయని 

యేవర్ష ములనై నను గృహింపయా 1? లేక అవలి పం_క్టిలోని 
వర్ల ములం కోడా?! మణి యీ వర్ణాకురములు అన్ని యు 

హల్లులా, అచ్చులు గూడనా ? అన౨చేహూము పెట్టనేల! ౫ 

వర్ష ము లనుటకు బదులు ౫ హల్లులు అనరాదా ? 

ఈసూత్రము కడపటిభాగము. “ ళ-ఇది లకారము 
నకు మూపాంతరము.”” అని యున్నది. ఇది కడు నద్భుతము, 

ఇందువలన ““కొళక్రుళళ్ పళ కళువవువ్వుళు వికసిళ్లును, తళ్గుళు 

వీళ్లు ళకు పాళిత్తురు.”” ఇత్యాది పిశాచ చ్చాటనమం త్రములు 

తండోఫతండ మగును, 
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“నర్షము లయిదునుం గూడ్ స్పర్శము లనంబడును. | 

“కూడి” అననేవిం?. ఏతత్పం యోగముల శే ఈ నామమా ! 

ఏనికన్నిటికిని ఒకే సంయోగనూ! ప్ర క్యేకము వీనికి స్పర్శ 
సంజ్ఞ తేడా? 

౧౦. “౫ వర్గముల మొదటియతరములు పరుష 

ములు.” అని సూత్రము, ఇప్పటికి ఆవర్గాతరము లేవో 

చూపలేదు, వర్షములు అయిదే అని యిప్పటికి రూఢికాలేదు, 
మొదటి యనటచే మెథడ్డు తెలియని పూర్వవ్యాక రల 

వ్యాకరణమును ప్రక్కనుబెట్టుకొని దీనిని చదువవలయును, 

ఈ సూ లే ములయర్థమును ఎక్కడి కక్క.డ అందులో చూచు 

కొనవలయును, 1 

ఇట “ఒజ్జకొజకు సూచనలు” అనునర్థముగా ఇ్రంగ్రీ షు 

వాక్య మొకటి కలదు, “Hints to the Teacher.” చానిని 

'తెనుగులోనే వాయరాదా ? ఈ వ్యాక రణమును బాలురకు 

చేర్చు వాడు ఆపాటియేని తెలుసు తేలియనివ్యాడుగాొ. నుండ 

వలయునా ? వాడేమి పచ్చిదొరయా? ఒండె ఓట్టకప్పల్ 
దొరయా ? ఈ 'పాచ్చరికలు ఈయన చెప్పక యుపాభ్యాయు 

నికి తెలియవా + తాను పండీతుండె న నగుయాక, దీనిం 

బా ము చెప్పు నుపాధ్యాయులయందు ఇంత శో జ్లాదారి ద థి 

మును భావించుట నా యము గాదు. విడా ధుల పూర 

పుణ్యపరిపాకవశంబున ఇందలి యనం ఖ్యేయదోషములను దిద్ది 

పాఠము చెప్పువాండే దీనియుపాధ్యాయుండు గానేద్బను గాని, 

ఒకపాటిపండితుండు దీనిం చెప్పలేడు, 
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మజి యూసూచనలలోని విషయములు ఉపాధ్యాయు 

నికేగాని విద్యార్థికి సామెత్తుగా పపికిరావా? పోని, ఎవని 

శి నను పనికివచ్నునా ? చూతము __ 

“న్పర్శములన్న ముట్టివ మృటచే ఈచేడకుగలి గను.” 

ఈవాక్యమున రచన ఎంత యభధ్యాన్నముగ నున్నదో పరి 

కింఫుండు. “న వా అని కుపస్ట గా వమౌొర్చిన ఇది 

““అంతస్థములు” .ోనోేటినడుమ నిలిచి పలుకంబడు 

నమ్మి ఆని 'యాచార్య వాక్యము. పలుకంబడుటకు ముండే 

నిలిచినవా ? నిలుచుట వేటు, పలుకంబడుట వేటునా? నిలి 

చిన యనంతరము పలుకంబడుట యన నర్థముగలడా ! వముజి 

“నడుమ” అనుటకు “అంతా” శబ్దమును, ' వతు పా 

ధాతువును ఈపదమందు వీరు ష్ ద్రించిన వర్ష క్రమము ప్ర కా 

రము కలవు, చీముతలకాయ యంతఠ్రయేని పోనీకురడ వివరేంచి 
నాఠు నరియే,_ కాని *అంతి” మనంగా నడుమూ? తుదిగాదా? 

నడుమునకు వాచకము అంతఃశ బము గాని అంతశ బ్ద్రముగాదు. 

సంధివశమున విసర్గ లోపపతశుము నవలంబించుటకన్న 

“అంతఃస్థ్ర” అనియే వచించిన స్పష్ట్రముగాను, అదుష్ట్రము 
గాను, విద్యార్థితారకముగాను ఉండును, “న్బర్మ్యోష్మ ణోర చ 

ర ర భ్యేతిస్ట. స్తీ స్తీతి తదర్థః”” అని శ బ్చేంబు శేఖరము. అ న్రర్మథ్యే” 

అని యున్నది త ‘ల _నముఢ్యే” అని లేదు. “*తాకిక వ్యవ 

హో రేవ్వపి శసాద్నాం వన్యాణాంచ మధ్యస్థిత ల్వేనచా_న్తః 

8 



18 ఆం ధ్ర వ్యాకర అ సర్వన్వత త్త ము 

స్థాశబ్దవాచ్య తా” అని శబ్దాళ్థరత్నము, “వేటినడుమి” 

నవుట వీనిశేకాదు, ఇంక నెన్నిటికో అన్గయించును; దీని 
తర్వాతిసూత్రమును చూడుడు: “నడుమ ననుటి” యని 

దీనికిమా త,మే అన్వయించునా ? అది వేనికి అనగయించినను 
మానినను వీనికి మాత్ర మన్భయింపదు. అడే వింత, వీనికి 

అనగా యర ల లకు, తాలుమూగ్గదంతోష్థ వకు లు 

ఉత్పత్తి త్రీస్థానములు, ఇందొకటియు మధ్యము గాదు, ప్ర్ర 

విగనీయనంజ్ఞను వివరింపక, విసస్టసీయ మే గదా యని గావ 

ప విస ర్టించినాడు. 

“తోష ములు”. బెట్టగాం బలుక (బడునవంట- బెట్ట 

యేమి ? ““ఊప్తాణబఐకి ఊోపావాయుః, తత్స )ధానా ఇత్యర్థః, 

ఏవం సోప్లాణ' ఇత్వ స్య అన త ర్ల ఇత్యర్థ? బతి 

ప్రెకిశాఖ్యభా్యే స్పష్టమ్.” అని శ శ్రందు శేఖరము. (ఊష్మ 

మనంగా వాయువు అది ప్రధానము గాలలవి ఊోవు ములు, 

ఇట్లు 'సోహ్మ ములు తనది వాయువుతో Pn 

అని యర్థము! అని ప్రాతి శాఖ్య భాహ్యమందు స్పష్టము. ”* అని 

శ జేందు శేఖరము. గ 

“పరుపములు.-__పట్టుదల గాం బలుకంబడునవి,.*”” అని 

సర్వన్వము, పట్టుదలయేమి ? 

“నరళములు__విన రుగాం బలుకునవి,.”” విన రేమి? 

వనరుగా. బలికిన బాలుని ఒజ్జగారు వండింపరా ? 

“నంజ్ఞాప్ప కరణము. ఈ గృంథమందు వచ్చు గుర్తు 

లను దెలుపుసూత్ర, ముల సమూహము. అని యున్న ది, 
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చిన్నయసూరి లోనగు పూర్వవ్యాక రలు తమ యాయాయి 

ప ంథములలో అనంతరము వృవహృతము లేవో ఆసంజ్ఞలను 

నూత్రమే ప్రాయిగముగా సంజ్ఞాపకిశ్ళేదమందు చెప్పినారు. 

పీక అప్కన_క్రములను ఆనంగా సర్వన్వములో నెటను పిమ్మట 

రానిసంజ్ఞ లను వృథాగా వింతవింత వివరణములతో నుపన్య 

సించినారు, అందులకు ఈ యూష్టాంతస్థా సంజ్ఞలు నిదర్శన 

ములు, ఇట్టివే ౧౧ వ సూత్ర టన. చెప్పాన జిహశ్యమూలీయం 
బును, చెప్పని యుపధా -సేయంబును. బాలవ్యాకరణక_ర్ష 

దానిని ఉప చేళింపలేదు, 

౧౧-వ సూత్ర ము తుదిని “నంక్కృతమునుండి మా 

రను జెంది మగధ మొదలగు "దేశములయందు వాడంబడు 

భావ ప్రాక్సతము.” అని ఏరివాక్యము. ఈసూ త్రము చదువు 

సిసుగు మగధ చేశమును, ప్రాబీనాధునిక మగధభాషలను 

ఎటుంగునా *? ఆమగధభావ. (శెంజో, ఒకటియో) సంస్కృ 

తమునుండి వచ్చినట్లు "తెలిసికొనుటకు నంస్కృృతమును నమ గ్ర 

కల్పముగానేని యెజుంగవలదా ! మజీయు సంస్కృతము 

తెలిసినమాత్రమున దానికిని, మాగధ్యాదులకునుం గల 

ప్ర కృతి వికృతి సంబంధము ఆనిసుగునకుం దెలియునా * 

పెంగా ఆనిసుంగునకు ఈవ్యాక ర్త శబ్దములను నేర్నవిధము 

వింతగానున్నది,. “ *మగధి మొదలగు 'ేశములయందు.” 

అని వీరిప యోగము, చేశమునకు *మగధము అని పేరా, 

'మగధి అని పేరా! ఇట్లే 'అంగియందు, “నవంగియందు, 
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“బంగాళియందు అని వ్యవహరింపనగునా * వది వాణ 

మర్యాదయేని “మ్యగడి (Magad2) అవి కదా యుండ 

వలయును ? 

మెజీయొక విశేషము. సంస్కృతము మాజి మాగ 
భ్యాది ప్రాకృత మయినడ(ట, “ ఇవ్భామా త్రం ప్రభోఃనృష్టిః!” 

ఈ శ్రీ ంది పం కులం దిలకిం పుడు 

“ప్రాకృత సంస్కృత మాగధ పిశాచభాషోః కౌరసేనీచ, 

షష్టోజ.త్ర భూరిభేదో చేశవి శేపా దపషభుంశణ” 

రుద్రటుండు, 

“సక లజగ జ్ఞన్తూనాం వ్యాక రణాదిభీర నాహితనంస్కాార:ః 

సహజోవ చనవ్యా పాఠః ప్రకృతిః తత్రభవం సెవవా ప్రాక్ళ 

తమ్, “ఆంసవ అతో సిద్దమ్ చేవాణం అద్ధమాగహో వాణీ 

ఇత్యాది వచనాత్ ప్రాక్ పూర్వం కృతం ప్రాకృతమ్ బాల 

మహీ ళెదిసుబోధం సక లభాబూనిబన్థన భూతం వచన ముచ్య తే, 

మేఘనిరు_క్షజలమివ ఏకస్వరూపమ్. త దేవచ చేశవిశేషాల్ 

సంస్కారకరణాచ్చ సమాసాదిళవిశేషం సత్ సంస్కృతా 

దు త్తరవిఖేదా నాష్నో తి, పాణిన్యాది వ్యాకరణోదిత శబ్లలతు 

కేన నంస్కరణాత్ సంసృతముచ్య తాతథాచ ప్రాకృత 

భాపెవ కించి ద్వి శేషలవణా న్మాగధికాభణ్య తే, తథా 

ప్రాకృత మేవ కీళ్చుద్వి శేపా _త్పెళాచికమ్, ... ..ళూర సేన్యపి 

ప్రాకృత భామెవ...... తేథాపీ ప్రాకృత మేవాపభ్రంశః స 

వవానై$ రుపనాగ రాభీర గ్రామ్య త్వే భదేన త్రిల్ కః తన్ని 
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రాసార్థ ముక్తం భూరిభేద ఇతి. కుతః చేశవికేపాత్ కార 
తాల్ , తన్య లవణం లోకాబేవ సమ గవసేయమ్.”” ఇట్లు 

ప్రాకృత మే మార్పు చెంది సంస్కృతే వమాూాయెనని పెద్దలు 

చెప్పియున్నారు, పీ తదిర్ధరు ద్దార్దముగాం జెప్పుట సహజమే. 
ధి థి 

అక్షరముల యుక్చ త్తిస్తానములను జెప్పుటలో వీవీ ఇ 
ఛి 

ఈచఛజరుజఖయ శల కు ఉత్ప్తిసానముగా తాలు 

వును జెప్పి, అంతటితో తనియక-ోతాలువు జనంగా చెంప” 

యని అర్థము వ్యాసీనారు, తాలు వనంగా బుగ్గయొక లోపలి 

"వె ఫు, చెంప యనా వెలుపలివె వు, వెలుపలినె పున అతు 
ర (en Oe 

రము లుచ్చరించుట అసాధ్యము, అదియే సాధ్య మేని, ఆహా, 

ఏమి పుణ్యము! నోరు 'తెజవక యే మాటలాడవచ్చును. 

“ఓష్టము (పెదవులు ఆని యనుగ హించినార ఈ 

'మకవ చనమునశే ఆబహువచన మర్థమూ! దంతోష్ట మన్న ప్లే 

* శ్చెదవి* అపి యేల అనంగాడదు? 

“ఏ ఐ, _..కంఠము, చెంపి అని, మరల చెంపలో 

తి, SL 
“క జిహ్వామూలీయము”, ఇంతడాశ ఉశ్చ తీ స్థాన 

ములను చెప్పుచువచ్చి, ఇట ఉత్పన్న వర్ణ్యకంజ్ఞ నే స్థానమునకు 

బదులుగాం. చెప్పినారు, భవార్తమును తెలుపరైరి, జిహ్వా 

మూలీయ మే జిహ్వోమూలమని స్వార్థమును భావిచినారా 1 

ఈ బెడవలో విద్యాద్ధలగతి యేమి? “హింట్లు”” గానువా(డు 

చెప్పంగలండా ( 
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౧౨, వ వర్ల ములు గేం.) ఏవి అవి? వీల 

గోపనము ? “అచ్చులు తకః వీపి ఆవి * “స సంస్కృతమునందలి 

జుబూ గృ౫గ్రూఐ జొలు మాత్ర, మిందు గలుగవు.” అను 

వ్రాతచే కడమ పదియచ్చులన ఉఊహీంచుకొనవలసీనదా? 

జట్లు చేయుటకై నను సంస్క కాచ్చు లన్ని యు ఒక్క_చోటం 

వ అంతటను పూర్వవ్యాక_ర్హ రల సూత్ర ములను ఈ 

సూత్ర ములకు టీక గా నుంచుకోవలయును, 

నన వ సూత్రము ప్రై స్స 

లెపి? “ఒష్థ్యము త్వం? కంథో ష్య న లెపి? అను నిట్టవి 

భవార్థకములు-ఉత్నత్రిస్టానా వేప కములయన ప్రశ్నములు 
కలవు. వీరు ఈకంశ్యాదీ భవార్థ కనంజ్ఞ లను ఎక్కడను చప్ప 

చేదు, వివరింపనులేదు, ఇవి నన్ శెట్లు తెలియును? వింత 

లో వింత. క ;పి_వీనిపేచేమి? అని ప్రశ్న కలదు, 

కక కు 'పేరయిన న శబ్దమును తదుల్స త్తిగ్ధాన 

మును 'పరుగానై నను జెవ్పినారు గాని, ఃపకు అట్ట చేరయినను 

విరు చెప్ప లేదు, వల గొడవ యనియీ మానినారా? ' వేటు 

కారణమున మానినారా! ఉపధ్యానయమని బాలుడు ఉత్త 
రము చప్పవలయును, వానికి ఈయనుపదిష్ట మెట్టు తెలి 

యును? వానియొజ్జశై నం దెలియునాో హీంట్లు లేక అతని కెట్టు 

తెలియున.? *నాసికయందో ( బ్య్పేన వం దీనిచి త్ర మూ 
హింవుండు. “ఫుస్టనవర్ణ్యములు” అనరాదా? ముదిరిన చాలుండు 
“వెండ్రుకలు? అని "చెప్పిన, వానిని బెంచి యొక్కించుట 
న్యాయమా 
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౧౪, “సంస్కృతే ప్ర్యృాతములవలనం బుట్టైన యో 

కెనుంగుభాష వికృజభాప యవంబడును ఆని సూత్రము, 

ఇట “*వుట్టిని అని భవార్థకధాతు వ్ర యోగము చేయుట 

వలన తవ్నవములు మాత్రమే ఉద్దిష్టములుగాం గనంబడుచు 

న్నవి, మటీ ప్రాకృతనమములు వికృతిలో చె3నవీ కావా? 

అయి :-చో “వుట్టిని అనుట యెట్లు? ౧౫ ౧౬, సూత్రము 

లందు వత్యమాణములగు నతరములు తద్నవమునకు నూ 

శ్ర మా? అగునేని * తెనుుగునకు అని వానిని చెస్తు యెట్లు? 

మటీయు, ఆభాొఫఘాభాగమును చెప్పుటకు 'తకృవము” అను 

చేరు వాలదా? “వికృతి” యని మూసంజ్ఞ ను కల్పింప నేల! 

[చూడుము ౨౩-అ భ్యానము, ] మజీయు ఆపతుమందు దేళ్య 

మునకు వేటు ౯ అకరపకిగణనము చేయ లేచేను ? 'తన్నవి 

మాత్రమును 'వికృతిభావి (౧ర సూ ఈ తెనుంగు 

భావి (౧౫ నూ ఈభాహి (౧౬ సూ) అని బన్ని విధ 

ములు నిశ్చెశించుటకన్న 'శద్భవము” అన్న నెంత సులువుగా 

నుండును! వటి “క లిసియున్న వి” (౧౫ సూ అనుటచే ఎట 

నుండియో వచ్చినట్టు తోంచుచున్నది, ఎటనుండి వచ్చినవి ? 
వృథాకాంతలు వెజువుసేయవా! ఉన్నవి” అన్న నిర్చాధము, 

అశ్ల్లే అనంతర సూ త్ర మున “చేరియున్నవి” అను పదము *ఎట 

నుండివచ్చి వేరినవి 2” అను నాకాంతుం గలిగించుచున్న ది, 

మటీయు ₹-వ నూత్రములో సంస్కృత వర్ణోప దేశ 
ములో బెందువునకు అనున్యార సంజ్ఞ అన్ముగ హింపంబడినది, 
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ఇందును ౬-వ సూ శ్రీ మునందుంబో లె 'శెండు అనుసా(రములు 

కూడి ఒకవినర, ఒక యనుసారరము అక వినర. అగబిందు 
౧ థి ౧ థి 

ననగా పాతిక విసర్హ నాల్లు అరసున్నలు ఒకవిసర్ష.” అని 

లెక్క మేమయినం గలదా? మజియొక (పశ్నం-ఈ ౧౫వ 

నూ త్రములో వికృతీభావకు 6 [అరసున్న ], ట[శకటరేఫము] 

ఎ, ఒ అను వర్ణములు ఎక్కువగాం చెప్పబడినవి. అందలి 
యరసున్నకును ఉత్ప త్రిస్టానము నాసికయే యగునా? అది 
"యెట్లు? నంస్కృతవర్గ ముల శే గదా ఉత్ప ్ రిగ్ధానములు చెప్పం 

బడినవి! (చూ, ౧౧ సూ) ఆస్తానములు సంస్కృత వర్ల ములు 
థి అల క 

కాని వీని కెట్లు సరిపడును? మతి వీనికి ప్ర త్యేకముగా ఉత్పత్తి 
స్థానములను చెప్ప లే దేమి ళల [అరసున్న ] నిండు సున్న కాచే, 

నిండుసున్నకు చెప్పిన యుత్న _శ్రిస్థానము ఆరసున్న కెట్లు ఒప్పను? 

రూపసామ్య ముం బట్టియు, నామ సామ్య ముం బట్టియు సగము 

సున్నకు సగము ముక్కు ఉత్ప త్తిస్థానమని లెక్కవై చికొంద 
మాక అఫ్లే, ఎ ఒ అనునవి-అర య (అ) కారము.,[అర యి 

(ఇ) కారము [అరయనంగా అర్ధమాత్ర,], అశ్లే అర యల 

కారము4ఆర యు (ఉ) "కారమును కూడి నిష్పన్నము లయిన 

వని లెక్కయా! శకట రేఫమునకును మార్గమే ఉత్ప త్తిస్థాన 
మా ఇది నంన్క్బృతవర్ష మైన శేఫము గాదుకదా, దానికి 

చెప్పినది దీని కెట్లు చెల్లును ? 

౧౬ చజిలు మున్ను 'తాలవ్యములలో నుపదిష్ట్ర 

నములుగా వే, మజీి అవి తాలవ్యము లెట్లు? సీని కన్ని టికిని 
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గత్రియేమి ? మజీ ఏనికి అజ ag "లెట్లు (4 ప్ర సహార 

ములో ఇవి కలవా? ఈ విషయమునో కూస్తీం భవము ద్ర దయ్ 

మెథడ్ఞా ! వళ్ల ములలో చే జి లు చేకినవా గ్ కాకు త 

సంజ్ఞ గలదా! చేశ లు చాడి పుచకముభోపల లేవే? ఇవి 

చేరిన వడగునే + అయిచేసి అని గడా అట నిర్యాహము ! 
ఇంత దూర మాలళలోచించి చిన్నయసూరి “దంత్య తాలవ్యంబు 

లయిన చజలు సవర్ణ ౧బులు” అని సూ త్రీంచినా(డు, అది 

'మెథడ్డు తెలియమిగా భావించి OS “గప్పప్ *” 

అతండు (చిన్నయనూరి) జాను ప వ్ర ల్యేకము 'తెనుయు వస 

నమామ్నాయములో పఠింపలేదు, యి క్ర మాత్రమే 

పఠించినాండు, కావున అతని వ్యాక రణములో 

అవకాశము తేక పోయినది. 

౧౭, “తత్సమ శాఖయందునుం జేరి యాంధ్రంబునం 

గలియుచున్నవి”- ఇందులకు ఉడాహరణము వలదా! అద్భుత 

మయిన శాఖాశబ్దము దొరకిన నంతోవషమే చాలునా? ౧౭-వ 

సూ త్ర ము తర్వాతి య భ్యానము:---ఇందలి వ్ర శ్నలలో_ 

“సంస్కృతమున నుండియు: చెనుంగునకు రాని వర్ణము లెన్ని? 

ఇవి తెనుంగున నెట్లు 'చేరుచున్నవి*._-ఇందు, “రానివర్ణ 

ములు ఎట్లు చేపను? అని ప ప్రశ్నే: దీనికి అర్థమేమి క్ర శవ 

చునే యున్నవా అన చేల! వర్ణ ములు ఒక భావనుండి మతి 

యొక భావకు పయనములు ప భావ నుండీ 

భాషకు పోవుట యనలా నర్ధ మేమి 1 
4 

ప లకు జా, 

య 
యు 
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౧౮. 'విడచి”:దీని వంటిబే నమాస ప్ర కరణ 

ములో ౧౧-వ నూత్ర ములోని నిలచు”, ఆపాటి యీపాటి 

పండితులయిన, విడిచి” “నిలుచు అందురు, రస్తామరమ్మ తు 

భాగవతకవులు “విడచి”, 'నిలచు? అని వ్రాయుదురు, ఏద 

దానిని మెచ్చి సర్వస్వము ఉ?-పుటలో 15, 16 వ పంక్తు 

లలో '“విడచినిచో అని మరలను ప్ర యోగించియున్నారు. 

౧లోవ సూత్ర, ములో తత్సమము లెట్లు నిష్పన్నము 

లగునో చెప్పండి యున్నది. “నంన్కషృతపదములు తవు భాష. 

యందు. దమకుంగల ప్ర త్యయములను విడ(డి)చి తెనుంగునం 

దముకుం దగిన ప్రత్యయములను బొంది తెనుంగున వాడం 

బడుచో నవి తత్స్పమము లనంబడును.”___ఇదియొక గంధర్వ 

కోలావాలము (గందరగోళము) గా నున్నది. *నంస్కృతప్రాతి 
పదిక మే ఇందు ప్రాతిపదిక మై ఆంధ్ర నిభ కులం జెంది తత్సమ 

మగును,” అన్న అంధ్ర వాక్యము సాంపారును, ఇందులకు 

“లక్ష్మీ కాలత్య” అని యుదాహరణము., ప్ర త్యయములను 

విడిచి” - అన్నారగదా. ప్రత్యయ మన నేమో ఇప్పటికి ఈ 

పొౌత్తమునం జెప్ప లేదు, ఏ ప్ర త్యయములను! సుప్పులను, తిజ్జు 

లను గావలయును, వీలయన- “సు ప్తిజ నంపదమ్.” కృ త్తద్ధిత 

ములను సైతేమా? ఈత త్హము తెలియక ప్ర త్యయములను 
విడుచుటయొట్లు * ఇట్లు అబోధముగా గ్రంథము. రచించి, 

“ఇతరులను మెథడ్డు తెలియదు. తమశే తెలియును,” అని 

యేమి ఆడంబరము చేసినాశార ! వినర్శ సుప్పునకు వచ్చినది, 
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విసా లోపమే సంస్కృ తవిభ_క్తీ భో కించుట, అందువలన 

2 9 po గ గ é 3 లకీ అసి యర్బడ్ినది, మటి ఎప్రల్లస్టయము వచ్చి లమ్మే 

అను రూపము వచ్చినది! ఈకారముసకు బదులుగా ఇకారము 

వచ్చినది, ఈ కారము తనభాషయందు తనకుగలిగి తాను 

విడిచిన ప్రత్యయమా + ఇకారము తెనుంగున తనకుం దగిన 
జ వస అధ / “1 3 క (పృత్యయముగా వచ్చినదా ? మణి “హారి అన్నచోట వ్ 

అ నప టో N ? ఫ్ Pr | క శ ప్రత్యయము వచ్చినది అ ప్రశ్న అందులకు దానినే తన 

“తనకు తగిన-ీ” అని తలివివి మందురా ? అతగ వెటు వర్శ 

డును? తనకు విహితమయిన” అనవలయును, హరి శబ్దము 

నకు ఏమి విహీతము ? ఆది యెప్పుడు తెలియును ! బ్రంతేకన్న 

సులువె పకియ కుదురదా! మటీయుు ఇందు సంస్కృత 
OR) 

పదములనుమా త్ర మే లుగా వీళు చెప్పినాడు, 

ప్రాకృతనమములనుంగూడ పూడ్విలు చెప్పినారు, ఏమి చెప్పి 

నను భేదము లేదా + అగ్గి, ఓలి జేడు జేముండు, సిరి - ఇవి 

ప్రాకృతినమములు, అగ్నీ ॥ కీఫ్రీ జేడ్యా కేమో సీరీ - అని 

ప్రాకృతమున ప్రథమైక వచనాంతములు, ఈ భాహాభాగము 

ఈ సర్వనస్వములో నష్ట్రమైనది, “*సంస్కృతపవములు తమ 

భాషలో తమకు గల ప్రత్యయములను విడిచి” అను 
కొండపీటి సీమ, చేంత్రాటిని చుట్ట చుట్టిన “సంస్కృత 

ప్రాతిపదికములు” అగును. “తమకు. గల ప్ర భయము 

లను””.___వ విభ క్రి? తెనుంగు పదమున ఏ విభ_క్రియో, 

ఆ విభ క్రియే అగుసా? రామమ్, రామేణ శౌమాయ, 
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 రామాత్ - అనునవి రామునికా, రామునివే౯, రాముని 

కొటకుళా రామునివలనక-అనియు; రామా౯, రామైః, 

రా మేభ్యః, రా మేభ్యః-అనునవి 'రాములక౯్ - రాములచే౯, 

రాములకొటకుకా రాములవలనక-అనియు వాడంబడునా? 

“త్రము తము ప్రశ్యయములను”.._.ఉణాదులుకూడనా! 

౧౯, 'తద్భవము' అగుటకు సంస్కృృృత స్రాకృతపద 
ములు తమ పృత్యయములను విడువవలదా ? వలయునేని 

తత్సమములకుం జెప్పినట్లు వీనికి చెప్ప లే దేమి ! 

౨౦ తొలుత మజి యేభాషతోను నంబంధములేని 

యాం ధ్ర చేశపదములనుగా-పాలు, పెరుగు, తల్లి, తం డ్రి అను 

వాని నుదాహారించినాద, *పాలు--దీనికి అజవము పాల్; 

కన్నడము “హాలు”, “తల్లికి అజవము “తాయి”; “తండ్రికి 

అజవము *తుదై*. సంబంధము లేదా! శ్రీరవాచకమయిన 

“పాలు” శబ్దము వై కృతీమనీ శబ్దరత్నాకరము, ఇచటి యుదా 

హరణమును భాగవాచకముగాం గొనరాదా! యనిన, అట్టు 

చెప్పరాదా? రెండు భాషల పదములకు అర్థస్వరూపములందుం 

గల పోలిక ఆభాషలసంబంధము గా చేని, ఆపదములు న్వతం 

శ్రొత్పన్నములే అని వాదమేని, తద్భవములే యుండవు, భాష 

నుండి భాపాంతరమునకు పదములు. తొంటివిభ కులతో శే 

ప్ర వేళింపవుగడా. మజి యర్థస్వయాపములచేం గాక యొండ్లు 
వగ నెట్లు భాపాసంబంధ మేర్చడు! “పాలు అను నాంధ్ర 

వ బ్దమే ఆశ్ ర్లాటాది భాషలలో ప్ర వెళించినది, అంతకుముందు 
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ఆభావలలో శీరవాచకశ బ్దములు లేవు, ఆభాషలను బలుకు 

జనులు పాలనే యెటుంగక యుండిరి అని వాదింతురా? ఆ 

విషయ మే సిదాంతీక రింపరాదా? 

౨౧ “అన్య టేశ్యము అనంగ ఈ చేశ్యభాషయందు 

కలిసి వాడంబడు నితర చేశభాపహా పదములు అని సూత్రా 

కము. ఈ యితర చేశభాపాూ పదములు -దేశ్యమం దే కలి 

యుట యేమి ? తత్పమ తద్భవములలో కలియవా ? 

“క, అసుధులథాకకు నోర్వక 

పస వెడి దివిషదులు శావు వదలిర;, మహిళల్ 

ఖసి నుజ్జగించి ఘోషా 

వనమున నిలయంబులందు వర్షించి రయా,”” 

4 

అని యుదాహరణార్థము కల్పితము మదీయము, ఇట్లు 

ఏకవాక్యమందు అన్య చేశ్యము తత్సమాది మిశ్రం బయ్యె 

నేని ఆయన్య చేశ్యము అన్య చేశ్యము కాకపోవ్సనాశ్ ఇచట 

“ఈ దెళ్య ఛాషయందు” అని సంకోచించుట కర మనమం 

జసము, 

౨౨, గ్రామ్యమును “ఆంధ్ర "దేశమున వాడంబడు వ్యా 

కరణవిరుద్దపడములు” గా పీఠ నిర్వ చించినాడ, తంజావూరు, 

మధుర లోనగుకావుల వాడంబడు వ్యాక రణవిరుద్దాంధ్ర 

ములు గ్రామ్యములు గావా? “ఇందు గ్రామ్యములు? అనుటలో 

“ఇందు” అన నక్క_ర లేదు, వ్యాకరణ విరుద్ధమని తెలియుట 

సర్వస్వాధ్యయనమును శాంతి వేసిన తర్వాతి. గదా? ఇట 
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నుదాహరణములుగా ప్ర దర్శితము లయిన పదములు “వస్తాం 

డు, తెసాండు, తింటాడు అనునవి గ్రామ్యములని చూాలునికి 

బోధపజుచు నుద్యమ మేమియు. గనంబడ లేదు. గ్రామ్య 

ముతో అర్థానుస్వార ము కలుగునా?! అది లేనిచో గ్రావ్యుత్వ 

హోని కలుగునా 

౨౩, 'మహాకవృలచే తమ గ్రంథములయందు వాడం 

బడిన. ,....పదములు" అని పీంసూత్ర, ము, మహాకవులు తమ 

౫ ౦థములలోలగాన ఒకుల గంథములలో వాడుదురా! ఇది 

వ్యాకరణమా ? వీథి ప్రరాణమా * 

రో, “దేశ్యపదములలో సున్న పరుష నరళములకు 

ముంచే యుండును,’ అని సూత్ర పూర్వభాగము “జతర 

హల్లులకు ముందుండదు' అని సుతో శ్రర భాగము, ఉత్తర 
భాగము పరుష సరళములకు ముర జే అను చానికి టీక, 

“పరుషసరళములశే ముందు అనుట సరి. కాని ఈనియ 

మము 'దెళ్యపదములకు మా త్ర మా? తవ్నవములకు 

చెల్లదా? చెల్లు ననియే చదివిన పండితుల మతము, అశ్టే 

“సంస్కృతే నమేతరములైన “తెలులస శబ్బ్రములయందు” అని 

చాలవ్యాకరణమున చిన్నయసూరి, మజీ యట్టి “దేశ్యపడము 

లకు ఉదాహరణముగా వీరు *అడ;కువి, “అందము” ఇత్యా 

దుల ననుగృహించినారు, కాన్కి ఇందు “అందము (నామవా 

చక మేని) చేశ్యము కాదని చదివిన పండితులశెల్ల శిఖామణు 
లయిన శ్రీమాకా బహుజనపల్లి సీతా రామాజార్యులవారు 

వైక లే దీవీకలో తెలిపియున్నా రు, నెట్టన, 
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“అందము =చక్క_ దనము-అ న్లః,” 

'శ్వయ్యాాన న్నే పరిణత ఫలశ్యామజమ్నూవనాస్తాఃి 

మేఘసం దేశము, 

“శ్యామానియాని జమ్మూ వనాని ౫ రస్తాః రమ్యాఃి 

అని మల్లినాథుని టీక, “అనుదము” అను (క్రియాపద 

మునకు రూపాంతరముగా వాదింపరా? వాదింతురు గాక, 

ఏమి వాదించినను ఈహియనుము ప్రాకృతనమ తద్భవముల 

కునుం దప్పదు. మజీయు నిది సిద్ధానుస్వారమున కే ఉద్దిష్టమని 
తలంచిలిమి, అనున్వార మెల్ల నుద్దిష్టమ యేని *“శెంధూళులు 

బ్రత్యాదులయండు గతి కల్పన సేయవచ్చును, పాఠము సరికా 

దనవచ్చును, ఉపాయము లుండవా? తత్స వాదులకు ఉదా 

హరణములను వై కృతదీపికలో _చూచుకొనవచ్చును, ఐన 
నొకకోన్ని.-అంకునము, అంకణము, అంకె, జంకు, అంగు 

టమ్యు ఇంగలము, అ త్తమిల్లు, అతకరించు, కావున 'విళ్ళ 

తిలో” (లేక అచ్చలో) బిందువు స్థిరమునకు ముందుండదు. 

అని సూ త్రించుట న యముగాం గనంబడుచున్నది, 

౨౬, 'యనవువూ వో ణలు తెనుళసన పదాది నుం 

డవు” అని సూత్రము, వొశారము పదాది నుండునా * వొక 

డ్కు వొకటి అనవచ్చునా? అనవచ్చునని దీనివలన భ్రమ కలు 

గుశు, కావున ఇట వొకారమునగాడ చెప్పవలయును 

“కావున వ్యు న వ్యూహము, వ్ సమము, మొదలగునవి 

తత్సమములు”-ఒక విశేషము: ఈనూ త్రమువలన తత్స 



§ీ9 ఆం ధ్ర వ్యాకర ణ సగ్వన్వత త్త సము 

మము తెలుంగు కాదని యేర్చ శచున్నది, విద్యాధికారులారా, 

ఈవింతల నరయుండు, నుణి వీడ తత్సమములని సాధించిన 

యామూండు పదములలోను ఒకటియెని సూత్ర శ్రామరార 
ప్టము కాదు, వాంతలో ముందు వచ్చిన మాత్రాన ఆదిగత 

వు వూ వోలకు ఇవి యుదాహరణములా ? వ్యాక_ర్హ్తలకు వర్ష 

క్రమమయినను "తెలియవలదా?ఇంత పండితుండు వ్యాకరణము 

వ్రాయుట, తదభిమానులు దానిని బాలురకు చదువ నియ 

మించుట ! శారదా దేవీ, ఏమి చేయుచున్నావు 1 'వమయితివి 1 

వ్యు వ్యూ వో అనునవి నంయోగములు, సూత్ర 

మున ఈ సంయోగములు ఉక్తములు గావు, వ్యు వ్యూ న్యో 
లకును, వు వూ వో లకును అభేదమా * వుక్చ త్తి, వూహము, 

వోమము అని వీనికి రూపాంతరములా ? చిన్నయసూరి వోడ్ళ 

వోఢవ్య శ బ్బములను ఆంటి నే చెప్పెను, ఏరు ఆయనను 

మించువాగై హపాచ్చుగా. జెప్పుటలో తమ వర్గాజ్ఞానమునే 

వెల్లడించి కొన్నారు, వర్ష క్రమ మయినను తెలియ బే? 

మజి ళకారము పదాది నుండునా? దానిం జెప్పమి 

యేమి? ఇచట పూర్యపండితులు ఎంత చక్కగా జెప్పిరో 

పరికింప్రుడు = 

“ ..పదాదిని ణకార యకార ళకారయులును ఉ డో 

ఒ ఓ లం డిన వకారంబును ఉండవు అని వెంకయ్య, 

“'యకారంబును, వు వూ లును తెనుగుమవూటలకు మొదట 
లేవు,” అని చిన్నయ సూరి, 



నం జ్ఞాపరచ్చేదము. విప్ 
లః 

ణకారము చెప్పుట సర్వన్వములో ఒకరికన్న హెచ్చే 

అయినను, వొకారము చెప్పమి ఇరువురకన్నను కుంచే, 

౨౭, పాప -పర-ప్ర, తి-పరి-అతి - అధి-అభి-అన - అనూ 

పంల నద క - నిర్-ముస్-దుర్-ఉత్ - అపి-ఆ 

బివి యుపనక్షము లనంబడును. పనిని తెనుంగున (ఇవి ముందు 

గల పదములు తత్పమము లనంబడును,’ అని సూత్రము, 

ఉందు ప్రపరాదులు (ఉపసర్షలు) చెప్పబడినవి, ఈసూత్రము 

వలన ప్రక్క, పరంగు, ప్రతిన, పరికిణీ, అకివ, అభిని, అవద 

గాకి, ఘన తం ఉపమరి, సందు, సులువు అప 

రంజి, నిలువ, విసుగు, నిసుంగు, నిరుడు 'దుసికిలు, దురద, 

ఉత్త, ఆన ఇత్యాది పదములు త్హత్సమములు గావలయును. 

ఈరెండు సూ(త్రములును తత్సమములం గనిపట్టుట క్రై 

మూడవ తరగతి బాలుర కొకు ఉదైశింపబడినవి , కాని 

తత్సమము లనంగా న స్కృశనమములా? ప్రాకృత నమములా ? 

ఉభయమా ? వీరి నిర్వచన ప్రకారము (చా, ౮వ సూ) 
తత్పిమములనంగా సంస్కృత సమములేగాని ప్రాకృతసమ 

ములు గావు, కావున నిర్వచనము లెట్లున్నను నంస్కృృతసమ 

ములుగా నుండుననుట శ్రేయము, మజియు. “తత్సమము లనం 

బడును.” అను వాక్యము శై లిచే తత్సమనిర్భచనముగా విల 

సిల్జుచున్నది. ఇది ౨౭వ సూత్ర, ము, తత్సమ నిర్వచన 

సూత్రము పదు సెనిమివవది నుజియుకటి కలదు, ఒక సంజ్ఞకు 

రెండు నిర్వచనము లేల! 
స్ 



రీ ఆంధ్ర వ్యాక రణ సర్భస్యత_త్హ (ము 

౨లో; *.........చజలు తాలువునందుం బుట్టిన వై నను 

తెనుంగున అఆ ఉ ఊప జొ లం గూడినప్పుడు దంత్యము 

లగుచున్నవి అని సూత్రము. ఇందు ఒకారమును మానిన 
కిటుశే మో! మతి, “తైనుంగుని- ౨౭-వ సూత్రమున “తెనుం 
గున దత్సమపదముూ లనంబడును,” అను ప్రయాగమునే తత 

మముగూడ తెనుంగులో నంతర్భూత మే యనియు తలంపవలసి 

యున్నది. దానిం బట్టి, ఈసూ శ్రముప్ర కారము తత్సమ 

పదములందు గ చజలు , దంక్యేములు గావలయును, 

వ్ర జపము, మర్ల ము, చేోదన, ఇట, జౌతి, బుజేవ్ర,, 

జారి ఇత్యాదులందు సు దంత్యములే . గావలయును, 

“తెనుంగుని అని ఈ ౨౮వ సూత్ర మున నిన్థేశించినందున ఈ 

యనిష్టము కలిగినది, ఆమాటం  జెప్పకున్న ఈరెండు అెజుం 

సతు వ సంస్కృతసమేతరమగు నాంధ్ర మునే ౧౬ న 

సూత్రములో చెప్పబడినవి గావున అందుళోనేయనియు, 

సంస్కృత నమమునం గాననియు స్పష్టముగా నే "తెలియును, 

ఇట్లు ఈరెండు సూ త్రములును సంస్కృత సనమవిషయమున 

ఒండొంటిని విరోధించుచున్న వి, 

మజీయొక్ విరోధము..-.3౮ వ సూత్రము శ్రీంద 

ఒజ్జకు వ్యాక _రగా రొనంగిన "హెొచ్చరికలలో వ 

బడవ నరళములకు ముంచే బిందు వుండు ననుటవే స్థిరము 

లకు ముందు బిందువుగల పదములు తత్స్పమములు,.” అనునది 

యొకటి, ఇది ౨ర వ సూత్రమునకు అనువాదము, అసూత్ర 



మిట్లున్నది: “ బేశ్య పదములలో బిందువు (సున్న) పరుపనరళ 
ములకు ముందే యుండును, ఇతర హల్లులకు ముందుండదు”” 

అని, పె అనువాదములో * తెనుంగుని అనుపవము వలన 

“తెనుంగు” *'తతఇమము కాదని 'యర్పడుచున్న ది, వట అనూ 

కృములో “దేశ్యపదములలో” అన్నందువలన “చక్య మే” 

తెనులస' తెనుగో?” “దేశ్యము” అని ప్రా ప్టించుచున్నది, 

ఇందువలన 'చేశ్యతర మెల్ల తత్సమమని ఏర్పడుచున్న ది, వీరి 

వుతమున  పాకృతనవుము తత్నమము కాదు, ౨౦౭వ 

సూత్రము వలనను, దాని యనువాదము చెతను ప్రాకృత 

సమము కూడ తత్సమమే అని యేర్చడుచున్నది. 

౨ర-వ సూత్ర మున తన్న వమందును, స్థిరములకు 

ముందు బిందు వుండు నని తెలుపబడినది. సై యనువాదమున 

అం దుండదని చెప్పంబడీనది, బ్రదంతయు పూర్యలను ధిక్క. 

రించి చేయుచున్న స్వతంత్ర సృష్టి, 

౨౮-వ సూ త్ర ము తర్వాతి యభ్యాసము: == త్తందు 

సంస్కృృః పసర్లలు” అనుటశే, ప్రాకృతోపనర్గలు,” “ఆంధ్ర 

పసర్షలు” నని చేశ్వేజు ఉపనర్లలు కలవా 1! అని యడుగవలసి 

యున్నది. “సంస్కృతి అననేల ? 

౨, “ “రాము, కృష్ణ. .ర్పివి ప్రాలీపదిక ములు (నామ 

ములు)” అని యుపచేశము, “ఇవి అనుటచే ఈ శెండే అని 

అర్థమగును, 'ఇట్టివి అననం గొంత మేలు, ఇళ్లు ఇంకను 

"రండు ఉపచేశముల యందు ఎటుంగునది, ఆరెండిటనుం గూడ 
“ఇత్యాదులు” అన్న మేలే, 

౭ 



విగ్ర ఆం థ్ వ్యాకర ణ సర్వస్యత త్త (ము 

“నకారము దుతము, వచ్చెక వానిక౯, వనమందుక౯ా, 
టె 

చూచెను,” ఉదాహృతములలో మూ, టీకి తుదను ద్రుత 

మున్నది, నాలవదానికి తుదను నుకారమున్నది నకార నుకా 

రములకు అభేదమూ ? ఈ ద్రు కాంతవాపములు ఈవ్యాక 

రణమున సిద్ధింపవు, (ఏ) “వాళి, (పు *వనమందుకొ. అను 

పడములలో (1) లో రెండు నకారములు, (11) లో రెండు 

నకారములుం గలవు ఇందు ఏ నకారము ద్రుశము! నాల్లును 

దుత ( ద్రులేములా 

'. 3౨. “బిందువు పూర్ణము, ఖండము నని యిరు దెజం 

గులు, అని సూత్రార్థము, ౨౦-వ సూత్రమున బిందువు 

ప సుతను, అట ఇరుదెజుంగులును ఉదాహృతములు, అట్లు 
(J 

౧౧ 

అట గ తార్థమయిన దానికి ఈ సూత్ర మేల? 

33, “వచ్నెక+కోమలి” వచ్చెక అను రూపము ఈ 

వ్యాక రణమున సిద్దింపదు, (భూ, శ్రీయా, ౧౦ సూ) 

“నండెను, “వచ్చెను, అని మాత్ర మే ఈ ఫక్కికలో 

నిష్పన్న మగును, కావున దీనితో నంబంధించిన సూత్రము 

పొల్లే యగును, 

é ద్రుతమునకు .నంధిలో ఆచదేశముగా వచ్చిన బీందు 

వులు సాధ్య బందువులు అనబడును”. అని (33) సూ త్రార్థము, 

ఈసూత్రమువలన హ్రన్వముమిోంది యరసున్నకు మాణుగ 

౨౫-వ సూత్రమువలన వచ్చిన నిండుసున్న సొధ్యబిందువు 

కాదని ఫలించుచున్నది, ఇదియునుంగాక, రాముండు, వాండు, 
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వేయ, చేయడు ఇత్య్వాదుల మందలి యరసున్నయు, వేయేల, 
ద్రు తా దేశములయిన బెదువులుతప్ప కడమబిందువు లన్నియు 

సోధ్యములు శ కావని నమకూడుచున్న ది, అందువలన నిది సిద్ధ 

ము లనవలసి యున్నది, జశాముండు, పడంతి ఇత్యాదులయండలి 

నిండు సున్నయు | సిద మే యనసవలసియన్నది, పది ఛా స్త్రహృద 

యము కాదు, బాలవ్యాక రణములో (సంజ్ఞ ౧౮, ౧౫ స్తూ 

'దీర్గ ,ముమోంద సాధ్యపూర్ష ములేదు,, అని సూత్ర, ము, 

వీడు_శే కేగులుి-'గోగులు అని శం యన జ 

వ్వైయస్ధము లభించుచున్న ది, 

3రో, మజీ యిీసూత్రముచే శబ్దముతో నే పుట్టీన 

బి ఎదువుసిద్ధమని తెలియుచున్నది, అందువలన ప్రీ క్యేయదు 

యుక్క_ ఉక్త్యాదికముచేతి వచ్చిన బిందువులు సిద్ధములు గా 

వని యేర్పడుచున్నది, ఇట్లు ఈరెండు (93-36) “సూత్రము 

లకును పరస్పరవిరు ద్ధాగ్థము లూహ్యము లగుచున్న వి" బది 

బాలురను సిలుగులం బెట్టుటగా నున్నది, 

ఇంత కష్ట పెక్టియు ఇంతక ప్ట్రపడియు ఈసిద్ధ సాధ్య సంజ్ఞ 

లను (3౫) రాగల లభ్యులఘు సంజ్ఞ లను జెవ్పినందులకు ఈ 

వ్యాకరణమున ప్రయోజన మేమియు లేదు. సులువుగా 

దొర కినందున పాండిత్య పకర్ణ శై కవి వై వై చికొనంబడినవి కాని 

బోధచేసికొనక చె వై చికొన్నందున ఫీడాక రము లయినవి, 

3౫, సంధి వశమున వచ్చిన యకారము లఘువు; 
శేబ్దమున స్వతస్పిద్ధయ కారము అలఘున్రు-అని యీగందర 

గోళమున కర్థము,.. 
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9౬, “అవదు. బురద-ఈపదముల రేఫము లఘువు” 

అని సూత్రము దీనికి న్యాయ్యమయిన యర్థముచే వారి, గీరి 

లోనగు టా! శేఫము లఘునగునో కాదో 

తెలియదు, కాదనియే అనవలసినదిగా తోయను, అశ్లే, 
సూత్రో త్రర భాగముచేత ఎటుక మజుచు లందలిదితప్ప 

గుజ్జము కట్ణ, చెటకు లోనగు పదములందలి శకట"రేఫము 

లఘువో అలఘునో తెలియదు, అయినను అలఘును కాదు, 

లఘు వే అనవలసినదిగానే తోంచును, పూర్వ వ్యాక రలు 

ఈశచెట్ట నవలిక వెట్టుటక్రై “ఇ త్యాదులయందు, అని ప్రయో 

గించిరి, అట్లు చేయుట పాండిత్య ప్రకటనకొజుకు అని వీడ 

వారిని వెక్కిరించిరి, 

3 ౭-వ సూత్రముచే కలత వలసలలోని' లకారము 

లఘువని కెలియరున్న చేగాన “చిలుక పలుకుల యందలి 

లకారము లఘువో అలఘువో తెలియరాదు, 

3౮, *వజు-ఏళ్లు; తౌడు త్రాళు-..బహువ చనము 

పరమగుచో అలడ అనువక్హ ములక మాబుగ వచ్చిన ళా 

రము లఘువు, ఈసూ త్రములో (ఆ, (ii) o, (యి డ- 

అని మూండు వ ములు చెనావ, ఉదావారణములు రెండు 

వర్ణ ములశే యిచ్చినారు. వల ఈభేదము ? 

మజీయు విశేషము కలదు- ళకారము జ-ల-డ లందు 

హాల్లునకు మాత్రమే ఆచేశమా? జూలు-డు అను నంతిమ 

నర్ష ములందలి ఉత్తునకుంగూడ నాదేశవమూ? అనగా జు- 
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లు-డు అను మొ త్తములశే ఆబేశమా ? తొలి పక్షము న్యా 

య్యము, అంద, శ 

వీటు[లు = ఏళ్ 4+ఉ+లు = వళులు, 

శ్రాడు+లు = త్రాళ్ +ఉ+లు = త్రాళులు, 

అగును, ఏళులు త్రాళులు అనియే పూర్వవ్యాక ర్రలు 

ఉదాహారించినారు, రెండవపకుమునందు, 

వటు+లు = వళ్ +లు = వళ్లు, 

శ్రాడు+లు ష్ తాళ +లు తాళ్ళు, 

అని రూపములు సిద్ధించును, కాని మొ శత్రములశే అఆచే 

శము అను సీరెండవయర్థము ఆసూూ త్ర వాక్యమునకు ఘటిల్లదు, 

ఆవాక్యమున హల్లులకుమా త్ర మే ఆదేశమనెడీ యర్థమే వచ్చు 

ను. ఇట్లుండ ఘటించెడి యర్థమునకు వొసంగునట్టి రూపమును 

“వళులు-శ్రాళులు” Sts, సుటికపని యర్థమునక 

పానంగనిట్టేవానిని “వళ్లు-త్రాళ్లు” అను రూపములను పే 

పీడాశరముగానున్న ది; "వితము నగును, 

9౯, ఈ సూత్ర వాక్యమునకు “ప్రథమ మోది పాకు 
ఆ చేశమగు వా లఘువు, ఒండు వా అలఘువు.” అని యర్థము? 
ప్రందువలన ప్రక మేతరస్థలంబుల పాకువచ్చినవా అలఘువు 

కావలయును, బాలవ్యాక రణమున “అతండు వలిశె నిత్యాదుల 

యందున్న పాదేశవ కారము లఘువు-తక్కిన వకార మలఘు” 
వని యున్నది. అంతియగాని * ప్ర థమ మింది” అన్నమాట 

లేదు, కావున ఇందువలన ప్రథ మేతరస్థలములందలి యిట్టి వా 
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"దేశము లఘు వే కాందగును, ఆపెద్దలయందు భ క్షి కుదిరి వారి 

యుత్కృష్టపద్దతి' బోధపడియుండిన ఈదొనంగు పొసంగదు 
ఒసే 

గడా, ఇందు *“హరి,పలికె=హరి వలికి అని ఉదాహరణ 

మున్నది. “పలికి అనురూపము ఈ వ్యాకరణముచే సిద్ధింపదు; 

దీనిచే పర అని సిద్ధించును, (చూ, క్రీ, 'వండెను.”) 

౪౦. ఈ సూత్రముచే తెనుంగున వాడందగనివానిని 
చెప్పుచున్నారు, అవి రమెపియన సూ, ' “సుబంతములను, 

సంస్కృతే నామములను, తిజ నృములను, (క్రియలను; తుము 

న్నంగములు, క్య్యాంతములు నను నవ్యయములను అని 

వి స్తరము, 
ఇటం బవ్రవ్యము ఇంచుక కలదు. 

సుబంతములు కాని సంస్కృతనామములు కలవా! 

తిజంతములు కాని క్రియలు (నంస్క ఫ్రతీమున) కలవా? [ఇచట 

సర్వన్వములో “తిజ నములు” అను పదములో నా (క్రింద 

'తాయొకళ్తు వెట్టినాశే? అశ్లే 'సుబంతములు” అను పదములో 

చిట్లలేచేమి? వ వర'క మము సరో? వ్యవస్థ లేదా?) సుబంత 
ర aw థి . 

సంస్కృత నామములు పనికిరానియడల ప్రాకృత నామములు 

పనికి వచ్చునా! పాకృ్ళత కి యలు పనికివచ్చునా! “జమూి 
Uy, © న 

వచ్చె (యముండు వచ్చెను.) 'నంఆిఉన్నది (నగిత్తు ఉన్నది,) 

అని ప్ర యోగింపవచ్చునా! క్యా తుమున్నం తావ్యయములు 

గూడనిమెడల ఇతర సంస్కృ తావ్యయ ములు కూడునా ? 
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'వివాన్య (నవ్వి పోయినాడు, “విధాయ (వేసి)” కూర్చు 

న్నాడు, *ఇదాసీమ్ (పడు నడిచివాండు-పట్లి. ప యాగము 

ST 
రం, 'సుబంతతిజ త శ్ర్యాంతములను అనుకరణంబునం 

ట్ర యోగింపవచ్చునని యీసూ త్ర ము, అనుకరణంబున ఎల్ల 

శబ్బములను ప్ర యోగింపవచ్చును, అందాలో ఈయమ మేల? 

'విధాయి యనియెన్కు “ఎమో” యసయును, “జూవులే' అని, 

యెను, “ఎన్” అనియెను-ఇత్యాది, 

మజీయు ఈసూ త్ మునకు వారొనంగిన యుదాహరణ 

ములలో '“అనియో అని ముమ్థాజు పయోగమున్నది ఈ 

వ్యాకరణము చేత “అనియెను అను నూపమే కలుగును గాని, 

“అనియు అనువూపము కలుగదు. (మా, శ్రీ' వండెను 

అనుపదమున శే “అఏయె”-'అనియక౯ాి అని రూపొంతరములు, 

వాక స్రముకడ ద్రుశేమునకు లోపము వికల్చ్పమునగును [ సంధి, 

౨౭ ] అనుసూ త్రముచేత, వచ్చును అని విజృంభణ మేని, 

ఇందులకు ఒనంగయడిన యుదాహరణములం గనుడు:-- 

వాడు వచ్చెను, వచ్చె౯్, వచ్చె” అని, ఇందు “వచ్చెను” 

_ అనురూపము శ్రీయా (ప్రకరణము చేత సిద్ధము, డాని ద్రుత 

మునకు లోపము పెనంధి ౨౭-వ సూత్రమున విపీతము, 

అందు దుక మేది? దుతము నకారముగదా? (3౯) ఇందును 

నుకారములో నకారము లేడా యందురా? అది కడపటలేబే? 

సంధి ఆజవసూ త ములో కడపటి” యను శ బమువలె ఇందలి 

6 
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కడ శబ్లముకాడ ఉపధకుం జీరగునేని ఆపతమున *అనియె+ 

ఉ అని మిగులును. “అసియెయు అను నద్చ్నుత రూపము 

లభించును, ఉ లోపమునకు విధి యెక్కడ? పెగ్యా ఇది 
వా క్యాంత కార వము; అవా క్యాంతన్థలములయందు కనియక౯, 
'కనియె అనురూపములకు సిద్ధి యెట్లు? లేదు, కాన్ఫన, 

సంధి ౨౭ వ సూత్రము వాక్యాంతముల కికొ-కుక౯ై-వ లనళ౯ా-= 

అందు౯-అను నిట్టి ప్ర త్యతు. దు తాంతములకుందప్ప మటి వేని 

కిని పనికిరాదు, 



న! 

౧, *“నంధియన పదము తుదియచ్చుతో పై పదము 

మొదటి యచ్చు కలియుటి యంట! ఇదియే నంధియేని, ఈ 

ప్రకరణమందు ద్రుతము మింది పరుషములకు సరళా బేశము, 

స్థిరమునకు ముందుండు ద్రుతమునకు లోపాదికము, ప్రథమ 

మింది కచటతప లకు గనడద వా దేశము, ఫుంప్వాగమములు, 

తన వర్ణ కమున కార్యము, పడు ధాతుయోాగమున కార్యము, 

మధ్యమ పురుష “ము వర్ణ కలోపము, వాక్యాంత ద్రుత 

లోపము ద్యంద్భనమాస గనడద వాదేశము, అంచు - అట్లు- 

అపుడు-అ ర్తి ము-అద్దేశము లా ఇత్యాదులక్రు స్వయహాపనిష్ప త్తి, 

ఆర గాగమలోపము, ఇత్యాదులు, అచ్చుతో అచ్చు కలి 

యుటగాని యట్టైవి, ఏల విరాజిల్లుచున్న వి? మజణి *“కలియుటి 

యన నర్భ మేమి! పిట నదాహృతము:= రాముడు + అతండు- 

రాము డతండు అని, ఇట తుదిది ఉకారము పోయి మొద 

లిది అకారము నిలిచినది. ఇదియే సంధియని వ్యాక ర్హ యఖి 

ప్రాయముగా నగపడుచున్నది. ఇది పూర్యాచ్చు లోపీంచిన 

స్థలము, ఏ ధదాహారింసనిడి ఉత్త రాద్చులోపించు స్థలమును 
గలదు, ఎట్లన, చెట్టు (యొక్క_)+అది= చెట్టుది, నా (యొక్క) 

+అది=నాది, వాని (యొక్క్ర)+అది=వానిద్కి నీ(యొక్క+అది= 
రీ సీడి, ఇవి వష్టిసమాసము లని తెలియుటక్షై యొక్క-ను చేర్చి 
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నాడ, యొక్కలోపమునకు విధిసమాస ప్రకర ణమున నుండ 

వలయును, నవలాదిి లకోరీద్హి గోనెది, కై ది రోది - అనియు 

షష్టినమాసములు, అశు - అజ్టది- మంచిది - “చెడుడి- గుడ్డిది 

ఇత్యాదులు కర్శథారయములుం గలవు, ఇందెల్ల ఉత్తరాచ్చు 

లు ప్టము, ఇట్లు వ్యాక ర్తగారు అను (గృహించినవియు, మనము 

నం గృహించినవియు నగు సీ వ్యవహారముల వలన “కలియు” 

శబ్దమును తొలంగించి ఒక పాటి సూత్రమును రచించుకొందు 

మేని, ఇట్లుండందగును:'అవ్యవహీతములై న రెండు అచ్చు 

లలో నొకటి నశించుట నంధిిఅని 'యేర్చడును, బాలవ్యాకరణ 

మందు “పూర్యపరస్వరంబులకు పరస్వరం బజేకాదేశంబగుట 

సంధి” యని యుండుటం బట్టియు, ఉ_త్తరన్వర లోపోదాహరణ 

నుట లేనందునను ఈవ్యాక_ర్షగారు పూర్వన్వరనాశమా త్ర మే 

సంధిగా నెంచిరని తలంపుదము., ఈ యర్థంపు సంధిశ బ్దముతో 

ఈ ప్రకరణమునకు సంధి ప్రకరణ మను నామకరణము ఇంచు 

శేనియు, సరిపడదనుట స్పష్టమాయెంగ దా, 
మజీ 'బాలవ్యాక రణమున నెట్లు నరిపడ్నది! అని యడు 

గుదుడు, అందు వ్యాక _రముందుగా సంధిని విధించి అనంత 

రము పూర్వన్వరనాశము సంధి యని వివరించి ఉదాహృతు 

లొనంగినాండు, అట్ట 'యుపక్ర, మాదికము ఈవ్యాకర ణమున 

లేనందున ఇట, నీ నంధీశబ్లార్థోక్సి కరము పడాకరముగా 
నున్నది, 'బాలవ్యాక రణమున నిట్టున్న ది: 

“ఉత్తున కచ్చు పరంబగునపుడు సంధియగు, 
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పూర్వపరస్వరంబులకు పరస్వరం బే కా బేశం బగుట 

నంధియనంబడు, రాముండు+అత: డు=రాముండతండు సోముం 

డు+ఇత(డు= సోము. డితండు.”” తదాశయము నెబుంగక వీరు 

తదు. క్లిి మాత్రము అనువదించినారు నంధిశ బ్లము అర్థ 

భేవములందు వ్ర యోగింపంబకుచున్న ది, 

౧), నంహీిత-అనగా-ఒక దాని (ఒక వము) వెంబడీ' 

నొకటి వచ్చుట (అనయా ఈచ్చరింపంబడుటృ్ర- దానికి నంధి 

యను వ్యవహారము కలదు, 

౨) అట్టియెడ ఆరెంటికిని కలుగునట్టి లోపాగమా 
"దేశాది కార్యము, 

3) న్వరద్వయనసంహితలో పూర్వన్వరలోషము. నం 

పాతం గూన యీ కారికలం బరికింపుండు:. 

““నంహి_తె కవ బే సత్యా నిత్యా ధాతూపసర్గ యో 

సితాష నమాసే, వాశ్యేతు సా వివతా మేకు తే” 
“నంధి శేకపచే నర్వ నితో భాతూపనర్ల 'యోాః, 

నిత్య స్పమాసే, వాశ్యేతు న వివతా మవేత తే,” 

అని బోపేపవీయ ముగ్గ బోధవ్యాకరణ దుర్దాడాసీయ వ్యా 

శయం దుషృతము, ఇ మూడింట శండన యస్థముస 

సంధి పరిచ్ళేద సంజ్ఞ 'యేర్చడినది ॥ “వాక్యవిరామమందు' నంధి 

లేకున్నను వోవంబు లేదు.” అను ను క్రికి, “పడగనున్న హనుమ 

భయ విహ్వాలుండు గాయ, అరదమునకు నూత డచ్యు 

తుండు అని యుదాహృత్తము గదా. ఇట నంధిరామి 
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యనగా సంహిత లేమి, అందువలన ప్రశృతిభావము.--- 

అనంగా ఉన్నది యున్న ట్లుండుట-అన(గా యడాగము రామి, 

మూడవ యా స్టమున ఉత్సంధి సూ త్రంబును 'మధ్యమవుఠుష 

శ్రీయల తపక రము సంధి నిత్యము” అను సూ త్రంబును 

నిప్పన్న ము లయినవి, 

“కలియుటి యను పదమునకు సంపీతొమా శ్, మ 

ము కొందగును గాని పూర్వనస్వరనాశమును, నంహితొకా 

ర్యాంతరమును అర్థము 'కానేరవు, ఆ శబ్దమువలన ఈవ్యాకర 

ణఅములో మంచి చమత్కారములు ఉదయించుచున్న వి, 

ఎట్లన---క లియు=కలయు=కూడు (చూ, శబ్దరత్నాకరము.) 

ఇందువలన రెండు స్వరముల కూడికచే సంజ్ఞాప ల 

౬=వ సూ త్ర మువలన 

గోడ +అది=గోడాది; 

వచ్చితిరి + ఇటకు=వచ్చితిరీటకు; 
గోడ +ఇది = గోడేది; 

రాముడు + ఉన్నాండు = రాముండూన్నాండు; అను 

నిత్యాదివ్యవహారములు సాధువగును, ఇట్టి యనిష్ట్రములకు 

పూర్వ వై యాకరణులు అవకాశ మయలేదు, 

౨, ఉందు నంధిరాని పటీమునం గలుగు కార్యము 

చెప్పబడినది. ఈ సూ త్రమునందును, సంధిళబ్ద బనునకు ఫూర్వ 
పర స్వరంబులకు పరన్వర్ మేకా దేశ మగుటయే యుర్థము, 
సూత్రము దీర్ధముగా (అనంగా మాటలవుంజముగా) నున్నది, 
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బది యడాగమ సూత్రము, “నంధియనం బూర్వపదాంతా 

చ్చుతోను _త్తరపదాద్యచ్చు కలియుటి యని నిర్వచించికొని 

యున్నారు గాన అటిత్తుగా నే సూత్రము నిట్లు పన్ను కొన 

వచ్చును-'నంధిరానిచో నడుమ యకారము వచ్చును.” ఇట 

నంధిశ బ్దము చేశ నే పూర్యపరన్యరము బు ఆక్న్షీ పము లగు 

చున్నవి” కావున 'నడుమి అన్నచో వానికే నడుమి అని 

తెలియును. వీరి సూత్రము *స నంధికానిచోటం గళలగు పద 

ములమింద నొక తు గలిగి డానిసై వెనుకటి 

యచ్చు నిలుచును అని, ఇందు “కళలగ పదములమోంది 

అనుటకు మాబుగా *“కళలమింది ఆన్న ంజాలును, వలన. 

సంజ్ఞ్ఞాప్ర కరణము ౩3౧-వ సూ త్రములో కళల నెడీ సంజ్ఞ పద 

మ వచ్చియున్న ది, వుజీయు. కళలను ప్రస్తా ప సావించుట 

తూలు, వలన, నంధివివరణ సూ త్రములో “కడపటి యచ్చుతో 

న ముదటియచ్చు' అని యున్నది, “కడపటి యనుట 

చేతనే ద్రుత వ్ర కృతికములయిన శతృ చువర్ష కాదులు తొల 

గింపం బడినవి, అట్లు ఒల్లక , కడపటి” యనంగా “'పదమందున్న 

యచ్చులలో కడపటి, యని యర్థమును సాధింతు చేని “మొ 

దటి” యను పదమునకును *“ఉన్నయచ్చులలో మొదటి” అని 
యర్థము చన కమగును, అందువలన 'వచ్చుచుంబోయెను” 

అనుచో 'వచ్చుబోయెను అనియు సాధువగును అట్లయిన, 

చువర్ణ కాదికములకు ఉదంతత్వ ప్రయు_క్రమయిన సంధి యెట్లు 

వచ్చునందుశేని తద్విధానసామర్థ గ్రముచేత వచ్చును, “ఒక 
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యశకారము కలిగి యట. ఇందలి *“యొక” శబ్దప్త యోగము 

మురాడవరాపప్రు (Third form; హూణభాపాపాఠ్య పు _న్హక 

ఫక్కి కాశి ల్యనుసారి, [ “ఒకనాడు ఒకయూర నొక బాలుడు 

ఒక కుక్కపిల్ల ను ఒక బుజానం బెట్టుకొని ఒకవీధిళోం బోను 

చుండెను”, ] “దానిపై వనుకటియచ్చు నిలుచును,” ఈ వాక్య 

ము సూత్రమున క నాఖశ్యక ము. ఇది అఆ యక్క_రముల వ్రాత 

వరునను (ప్ర కారమును) తెలుపును, దానిపై” అనలా “ఆ 

యకారము నె త్తిమోంద,” “వెనుకటి అనయా కుడిపై ఫున 

నుండునట్టి “నిలుచును అనయా “వ్రాయుదురు” అని 

యగ్ధములు, 

5, *నంధికానిచో దృుక ప కృతిక ముయొక కడపటి 

ద్రుతము ననుకటి యచ్చు నిలుచును అని సూత్రము, ఇందు 

“కడపటి అనుట తూలు, - వలన.అంతేమున ద్రుతముగల 

పదమునశే ద్రుత పృకృతిక సంజ్ఞ (సూ సంజ్ఞా, 80 సూ) 
“ద్రుతము పై” అనుజాన “పె” యను పదము రెండవసూ త్ర 

ములో మోతని అను పదమునకు పర్యాయము, దానిశింబో లె 

దీనికిని *నె త్తిమాంది అని యర్థము, వనుక=వెనుకటి = కుడి 

వైపున ఉన్నట్టి, నిలుచును= వ్యాయుదురు, 

కః 'దీర్జాచ్చు లకు సంధి లేదు,” అని సూ త్రార్థము, 

సూత్ర ములో “అచ్చుపరంబగున ఫుడు అను వాక్యము హెచ్చు, 

అందువలన వాల్లు పరమయినచో సంధి కలుగునని థ్ మ్ 

కలుగుచున్నది, అట్టి థో మకు కారణము ౨వ సూత్తము 



సంధిపరిచ్చేదము, 49 

మింది కళాశబ్దనిమర్శం గనినం డెలియును, అందలి యా కళా 
శబ్ద ప్రయోగమే యో భ్రమకుం గారణము, 

౫, బది ఉత్సంధి విధాయకము, ఇందు “నిత్యముగా” 

అనుట అనావశ్యకము, ఇప్పటికి వికల్పనంధి ప్ర సావమే లేదు, 

లేని యాకాంకులం గలిగించుట చిక్కు_లంబెట్టుట, 

౬, “పృథ మేతర విభ క్రులయు శ త్రర్గక చువర్ల కము 

యొక్క_యు కడపటి యుకారమునకు న ధి వై కల్పికము.”అని 
సూత్రార్థ ము. 

“నిన్ను ౯ +అనియె౯=నిన్న నియె౯ -నిన్ను ననియెక్; 

వచ్చుచు౯+ఉండెను వా వచ్చుచుండెను, 

అని యుచాహరణములు, 

ఇందు పెక్కు విచి శ్రే ము లున్నవి. “నిన్ను” అను 

పదము ఈ చ్యాకరణమువలన సీద్ధింపదు, వీరు నిరసించిన 

యన్యులవ్యాకరణములనుండి దానిని భితీంచుకొనవలయును, 

ఏలన-=నర్భనాముముల _రూపనిప్ప త్తి? వీరు చెప్పలేదు, 

“అనియెకి అనురూపంబును ఈ వ్యాకరణమువలన సాధ్యము 

గాదు, క్రియలలో భూత కాలమున *వంజెను అని నువర్ణాం 

తముగా రూపము పఠితమేగాని 'వండెన్” అను ద్రుతాంత 

రూపము పఠితముగాదు, 
మజీయు, ఈవాక్యముల వెంబడి సూత ముంగనుండు:- 

“పథమ తప్పం దక్కిన విభ కులయొక్క._యు శ త్రర్భకచువర్ణ 

కముయొక్క_యు కడపటి యుకారమునకు సంధి వైకల్సి 
7 
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కము,” ఈసూ త్రములో ప్రథమ తప్ప తక్కిన విభక్తు కలి 

అని నిశ్రేశించుటజేత ఖత అను పదమును వీరు "దీ 

న వగ నిశ్థేశించినారని తలంపవలసియున్న ది, ద్వితీయా 

విభ_క్రి ప్రత్యయములు పీ సర్వన్వము ప, కారము “ని-ను-ల 

కరార్చి-” అనునవి. (చా, శబ్ద, ౩ నూ) ఈ ప్రత్యయము 

లలో చేనికిని కడపటి బ్రుతము లేదు, అందువలన ఇటం బకఠిత 

మయిన "ను ప్రత్యయమే “నిన్ను ౯? పదములోనిది అని 

తలంచుటకు నిమి త్తములేకున్నది. ఈ వా కరణమున “ను” 

విభ_క్రిలోని అలకలు హూ త్రములేదు, 
క్రియాప్రకరణములో శ త్రరకరూపము దృుకాంతముగా నే 

పఠితము, “ఇదియునుంగాక ప్రథమతప్ప తక్కిన విభ క్తుల 

యొక్క_ కడపటి యుకారమునకు సంధి వికల్చ్పము.” అనుటం 

బట్టి “బంటును అడిగాను” అనుచోట బంటును .యడి7ను” 

అనియు ప్ర యోగము ముదుఠును. ఈ నందర ములో ఇంకొక 

వింత చూవిం'చెదను, ద్వితీయావిభ శ్రి ప్ర త్యయములలోపల 

“ను” అనునట్టిది యొకటి కలదు, (మా, శబ్ద, 3 నూ 

అందులో 'ను౯” అనునదిలేదు, ఈప్ర కరణములో ౨౧వ 

సూత్రము 'ను౯ అని ప్రారబ్బము, ఈ “సుక” ఎక్కడిది ! 

ద్యితీమావిభ క క్రియ అగునేని, విభ క్రిపరిగణన సూత్రములో 

(చూ, శబ్ద, 3) చేతళ౯చేళా-తోడ౯.తో౯; కజకు౯ా? 

వలనకొ-కంశుకా; కికాకుక-లతోపలలా; అందుక౯ానకొ, అను 

వానింబోలె దీనిని న ద్రుతముగా పఠింపమికి కారణమేమి ! 
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ను” అనియే వా_న్తవరూపము,. “ను” అనునది ప్రామాది 

కము అందునేని, ఆ పక్షమున, “వెట్టును౯” అననగునేగాని 

“చెట్టు” అనుట యెట్లు! చెట్టు” అనంహాడ చేని వనజా 

కోపము  వామలూరు తనయు౯. . .డ్ర్వైపాయనుక. .. 

భాను౯సుబంధు౯. ॥ బల్హణుక్, ..మాఘుF",. శివభ ద్రు. ) 

చోరుల...” (మను, “సాయద్వటమ్మాజము౯,”” “దీప 

కళి కాశ్ళంగంబు (శ్రీరంగముకొ” (ఆము.) ఇత్యాది పర 

స్పహన్కప్ర ప యోగములు దుష్ట్రములా? 

మజీయొకవింత : -ఈసూ త్రములో న్ధ త్రీ స్థ చువర్ష్య 

కము అను వ్యవహారము కనంబడుచున్నది, ల్ వ్యాకరణ 

మందు శ త్రాద్యర్థములందు ప్రత్యయవిధానము లేదు, చున్నం 

తములు మా శ్రే సు క్రీయోప్ర, కరణమున పఠితములు, అందు 

చుకార మే ప్రక్యయమో, శుశ్న ప్రశ్యయమో! ఆరవాస్య 

మును పీరు వెక్కిరించిన పూర్వుల 'హ్యకరణములనుండియే 

తెలిసికొనవలసి యున్నది, ఫోస్, స్య వ్యాకర ణానురో ధముగా 

చు న్రత్యయ మనియే వ్యవహరించుకొనరాదా 1! చువర్షక 

మనుట కడపట ఉకారము లభించుటకై న యు కియా! 

“నుకారముతో పనిలేదు, ఉకారమే కడపటి యక్కరము” 

అని వాదమేని, ఈ సూ తృంబున విహితమయిన సంధి వైక 

ల్నికముగావున వబ పతంబున “వచ్చుచుయుం డెను” అ 'నెడీ 

రూపము నను గ్రహించి భాషాభివృద్ధి గావించినవా రగుదురు, 
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౭, ఈనూ త్రీ మున ననుక-నమము౯-నినుల-ముముకైా 

తనుక౯ా అను సర్వనామరూపములును, అనియిళ౯ - అడీగెక్ - 

అసె౯ అను (క్రియాపదములును ప్రయుక్త కములు, ఇవెవ్వియు 

ఈ వ్యాకరణమున సిద్ధింపన్ర సరిగహ, ఇందలి ఫక్కి.క ంబట్టి 

యసాధువులు కూడనగును. *ఈపదములు ఉకారాంతము లై ”- 
ఈ పదములనంగా నను”, “మమున్”, *తనున్* అనునవి, 

అవి ఉకారాంతము లట! ఈ పృకరణములోని ఇ౨౧-వ 

సూత్ర మున. జెప్ప బడిన “నుక” ప్రశ్యయమును తివిచి సె నై చితి 

మేని న-ని-త అని మూంటికి శేవీంచును. '“మముళో తు 

నది మ్రాడొడ్డును, అందుకై, నను-వమము-నిను-మిము - తను 

లే శేషించునట్టు విడందివిచినచో ద్వితీ - యా ప్రత్యయము 

దృుతమా డ్ర్ మ యగును, *ను-ీను౯ా అని ఈవ్యాకర జమున 

అఆ ప్రత్యయ మగపడుచున్నది గాని ద్రుతమా త్రముగా 

ఎటను ఉపదిష్టముగాదు, [చూ. ౨౧ సూ, (నున్, కొజకు౯ా, 

కున్ అందున్ ,) ఇందున్ , ఎందున్, ఎట్టకేలకు, ఇంక్.) 

ప్రత్యయముతో చేరిన మొత్తమే పదము, ప్రాతిసదికమునకు 
ప్ర త్య యము ఘటితమగును అని సిద్దాంతము గావున ఈ 

-మొత్తములే ఇట పదవాచ్యములని ల్ హీంపంజూచిన, ఆ 

'మొ_త్తములు ఉదంతములు గావు, ఇది యిట్టుండ._'వీని కడ 

పటి ద్విత్వము లోపించినందున సంధ కలుగదు అని సూ ర 

మున నకారణము విభేయాంశము, ద్విత్వ మెడలినచో సంధి 

రాదని ఇప్పటి కెచటను చెప్ప లేదు, సైగ, కడపటి ద్విత్వ 
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దగతము లేదు; “ననుక్౯-మము౯౯్ ' అనియుంజెనా మేమి? 

ద్విశ్యమనంగా రెండింటి తనము, అనలా శెండుమూబజులు అవ్య 

వహితముగా నుచ రింపంబడియుండుట, అట్టి యాయుసికి ఆ 

రెండింట నొకటి పోయిన పోవును, అట్లర్థము కానీయక వీరు 

ద్విత్వమును జంటయని టీకవా/సినారు, జంట లోపించుట 

యనంగా, రెండుహల్లులును నరించుట, “నన్ను క, “'మమృు౯ 

అనునవి *నఉ౯ొి 'మడఉన్” అగుట, శావిం ద్రవ్వ బేతాళ 

ములు బయల్వడుట గా నున్నది. జడ్డయనరాదా? బ్రదియునుం 

గాక, ఇందు సర్వనామ పరంపరలో తము” చెప్పలే దేమి ? 

అది యీసూత్రమునకు విషయము కాదా + 

రో, “అకారమునకు నంధి బహుళ” మట! స్ఫూత్రమున 

దీని వి స్తరములో నంధియొక్క_ కలిమి లేములకు నిమి త్తమును 

నిశ్చయముగా తెలిసియున్న దానిని సయితము చెప్పక కొన్ని 

చోట్ల వికల్పము, కొన్నిచోట్ల రాదు అని గుట్టు "తెలియనీయక 

నసికివై చుట యేల? “వచ్చిన +అది. వచ్చినది, వచ్చినయది”, 

దీనికే కొన్ని చోట్ల వికల్పము” అను సూశ్రాంశము, “అకా 
రాంతమ్ములై న క్రియాజన్యవిశేషణములకు సంధి వికల్బము” 

అని సూత్రించిన హృదయంగ ముగా నుండును, నిండారు విష 

యము విద్యారులకు సులువుగా ఉపదిష్టమగును. “హంస +వఏది= 

హంసనలేది- దీనికే “శొన్నిచోట్ల సంధి కలుగమి యగు” 

అను సూత్ర్రాంశము, ఇట నిమిత్తము 'హంని తత్సమమగుట, 

మంట! (దూ 2 సూ.) ఇట కడపట ద్రుతమున్నది గాని 
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ఈ సూత్రాంశము వీటికి? కలుగదు” అనరాదా? “తత్స్పమం 

బుల య (అ) కారమునకు సంధిరాదు? అని సూత్రీంచుట 

హితము, “కొన్నిచోట్ల” అనుట చీశటిలో తడనుకొనుబగా 

నున్నది, ఇందు చింతాకు” అనునది ౮, గావ సూ శ్రే ములు 

రెండింటికి గోచరమెయినది. ఇది విధాయక సూత్రముగాక 

యవతారికా మాతమయిని దీవికి సూ శ్రనంఖ్య యేల యిడ 

వలయును? ఇతరులు దీనిశే సూత్రముచేసి యిందలి యవాంతర 

ములను వృత్తిలో చేరినాడు, 

నొ “పత్యయాదుల యచ్చు పరమగుచో అకారము 

నకు నంధియగు” అని సూత్రార్థము, ఇందులకు మూ(డు ఉదా 

హరణములు దత్తములు: చింతాకు”, పోయంతి, చేరెడుి, 

చేళెండులో ప్రత్యయాంతోచాహరణమయిన య (ఎ) డు, 

పరిమాణార్లకమయినచో అందు అరసున్న యుండవలయును; 

తద్ధర్తార్థ క విశేషణ ప్రత్యయ మగునెడల, అది ఉకారనంధి 

యగును, కావున దానికి ఈసూత్రము వలవదు, కాన నిట 

నుడావ్మాతికి అది పనికిరాదు, 

౧౬-వ సూ త్రీ మున ఎడు (ఎండు ప్ర త్యయము మరలం 

'జెస్పంబడినది; కాని అందును అరసున్నను పీరు పెట్టలేదు, 

అస్లే ౧౭-వ సూత్రమునను ఈ యొండు వర్షకము కలదు, 

అందును అరసున్న లేదు, కావున ఈ రెంటను (మూటను 

ఎడు పరిమాణార్థకము కాదా? కాకేమి ? అందుమేని దానిని 

రెండున్నూత్రములయందు ప్ర 'మయోజనభేదము లేకయే చెప్ప 
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చేల మజీయు నిట “ప (వత్యయాదుల యచ్చులు పరంబగుచో 

అకారమునకు నంధియగుి నని యున్నది, ఆశ్చర్య మే! ఇందు 

వలన '“రమందు "*. “అమ్మ ందు౯ి, “అబ్బందుక౯ా, 'మొలకం 

దుక” అని చెప్పవచ్చునా? “అందుల” అనునది విభ క్రి ప్రత్య 

యము కాదా? (దూ, శబ్ద, 3 సూ) 

ల్ో క్రియాజన్యవిశేషణములు మొదలగువానియం 

దలి య (అ) కారమునకు సంధి వికల్పము” అని సూత్రము. 

ఇందు చెప్పీన “మొదలగునవి? యేవో తెలియదు, ఈ సూత్ర 
ములోని యీ మొదలగునవి” రావ సూత్రములోని కొన్ని 

చోట్లికు పర్యాయసదము. అందలి వికల్పసంధికి ఇది వృ_ి 

యేని, ఈనృ త్తి! సంఖ్య యేల ? సంఖ్య యిడకుండుట 

న్యాయ్యము, 

౧౧, “స్తీవాచక తత్సమసంబోధనముల కడపటి య 

(అ) కారమునకు సంధి గలుగదు.”” అని యిట సూత్ర 

వాక్యము, బ్రిది బాలవ్యాక రణములోని య (అ) కార సంధ్య 

భావవృ త్రికి గు క్రీ “సీ వాచకతత్పమ నంబోథనాంతంబులకు 

నంధిలేదు అని బా, వ్యా. వృత్తి, ఈ సర్వన్వసూ త్రము 

ఇందే రాన సూత్రమునం జెప్పిన సంధ్యభావమునకు నిమి త్త 

సనంపాదనము, దీనికిని సూ ల్ సంఖ్య తగదు, ఇందు కడపటి” 

యనుట అనావశ్యకము, 

౧౩, ఇది ఏమ్యాదుల యికారముయొక్క_ వికల్ప 

సంధికి సూ త్రీ ము, ఇందులకు వీరిచే వమి-మటీ-కి షష్టీ అని 
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మూడే వఏమ్యాదులు ఉదాహృతములు. పూర్వులు ఈ 

మూంటినేగాక మజికొన్ని టినిగూడ పరిగణించినారు. వవన:- 

“ఏవి-మటీ-కిషస్టి. = అది-అవి-ఇది-ఇవి-ఏది-నవి; నిది యాకృతి 

గణంబు అని పెద్ద లవాక్యము. ఇట్లు కరగత వెం సులువుగా 

వ్రాయందగిన. యో లొ మి దింటిని.ర్రది నర్వన్యమంటగ దో 

ఇందు వ్రాసికొని యుండరాదా ! అశ్షేశముగా విద్యార్థులు 

లో స దొ, 

౧౦, 'బాలవ్యాక రణమున “ఏమ్వూదులు” అన్నా శే 

పదములు అన లేదు. వీరు “ఏమి మొదలయిన పదంబులి 

అని పదశ న ఆరంభించి, ఏమి, హరికి౯, అది - 

అనువాని నుదాహరించినారు, కిషస్ట్యంతము పదమే అయినను 

కివర్ల కము పవముకాదు; వస కమునకు పృథక్స) యోగము 

చేనందున, గణములో కివర్ణ క మును చెప్పుటచేత తద్యర్ల కాంత 

ములే లబ్బములయినవి. సర్వన్వమం దన్ననో,---కివర్ష కమని 

కివర్ణ కమని చెప్పమిచేతను, “హరికి చ్చె'అని యుదాహరించుట 

చేతను “హరికి౯* అనుపదము వమ్యూదులలో చేరినదని తోం 

చుశేగాని, కివర్ల కాంతములై న పదము తెల్ల జేరినవని యేర్ప 

డదు, చేరవనియుం దోయను, కావున “పదములు అనకుం 

డుటవలనం గొంత మేలగును, 

౧౫, కారక యికారమునకు సంధిరాదు' అని 

వ్యాక _రగారి వాక్యము, [ ౨౧-వ సూ, అభ్యానములో 

మూాడుము-కా ్వర్థక్ యికారము, ] “కార శేకారము అనం 
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'జెలియదాయెనే ఇది మూండవతరగతి. (Third Form) 

విద్యార్థి చేయుతప్పు, దీనితో దులందూగునది 3౨-వ నూత్ర 

మున “ఒశే విభ క్రి అనునది ఇదియును “తర్ణుఫారము 

"బాయి చే 

౧౬. “ఎడు ప్రత్యయమంట! “ఎఏడు”లో అరసున్న 

యుండవలయును, 

౧౭. ఇందును “ఎడుిలో అరసున్న వలయును “ఎడు 

పరంబగునపుడు వూరపదంబుల కడపటివినర్థ ముకూడ లోవిం 

చును.” అని సూత్రము. ఇందు కూడి అనుట అనన్వితము; 
వలన, మజియొకటి లోవీంచునని ఇప్పటికి చెప్పనందున. 

మజియొక విశేషము: ఈసూ ర మువేత “డాలి, 

ఎడు” (విడుకలు) = *దా+ఎండు. (విడుకలు=* దెడుి (విడు 

కలు) అగును గాని *“డాలెండు (వీడుకలు గావు, నే 

అను నంధికి చూ. ౧౬ సూ, 

౧౮, ఆమ్రేడితనంధి సూత్రము ఇట ఉదాహరణము 

లలో *ఓహాో+టీహో=ఓ హోహాో అని యున్నది. తుదను 

హ్రన్వమెట్లు వచ్చినది ! సాధింతురా ? అచ్చుపారంబాటా? 

౧౯ ఎదురు+ఎదుడి=ఎట్టయెదురు.--ఈ సూ శ్, ము 

నకు-' ఆమ్రేడితము పరమయినచో పూర్వపదమున తొలివర్ణ ము 

మింది. భాగమునకు ద్విశ్వట కారంబగు”___అని యర్థము, 

అందువలన ఎదురు +ఎదురు=ఎట్ట్ +ఎదురు='ఎక్రైదురు” అగును 

గాని “ఎట్టయెదురు” గానేరదు, *టకారాకారములనే టకార 

8 స్ట 
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మంటిమి” అని వాదింతు నేని, తద్ది (త్వము *టటి యగును. 

అంత ఎటట మెదుజు అని రూపమగును, “కడ,కడి 

'అనుచో కశారము తొెలివర్ల ముగాన, తచ్చిక్టము “అడి; 

దానికి ట్ట? వచ్చిన, 'క్ ట్ర్ డి అగును, అశ్లేతుద+ 

తుది శ్ ట్ల్తుది Oa బ్రదియునుం గాక_-శిష్ట్ర మునకు 

వవిజ్ఞెచేనై న నంగాని *ట్టి వచ్చునుగాక యనిన, ఆ ree 

—'బఎట్ట+ఎదురు” = ఎ స్రైదురు” మా త్ర మే యగునుగాని 

“ఎట్టయెదురు” కానేరదు; వలన, ఆమ్రేడితము పరమయిన-వో 

సంధియగునుగదా, (౧౮వ సూ,) 

౨౦. వచ్చె౯ +అతండు=వ చ్చెనతండు. 'వచ్చెకో అను 

రూపము ఈవ్యాకరణ నర్వస్వమున సిద్ధింపమి యెజుకయీ 

గదా ! “ద్రు తాంతముల కచ్చు పరంబగునపుడు సంధి గలు 

గదు, పరంబగుచో లోపంబును గలు 

గదు,” ఇందు ఉత్తరభాగము అనావశ్యకను, వీలయన, 
లోపమునకు ప్రసక్తిలేదు, లోపమునకు విధి యెటను లేదు, 

సంధిలేమిచే యథా క్ర మోచ్చారణనశంబున *వచ్చెనతండు 

అని కానే యగును, | 

౨౧, (నుక, కొఅకుకా కుక్కా అందుల) ఇందుకా, 

ఎందుక, ఎట్ట శేలకు౯ా, ఇకళక-౨౦వ సూ త్ర ములో నిషిద్ధ 

మైన ద్రుతాంతనంధి ౬-వ సూత్ర, ముచే కుండలితములకు 

వికల్చ్పముగా నగును. దీనిచే, ఇతరములకు నాల్లింటికి విక 

లము,” అని మూ సూత్రము, (క్క కొటకుకా కుళ్ల, 



సంధిపరి చ్చేదము, ద్ధి 

అందుక అను వానికి ఈ సూత్ర మువలన నిరవకాశమయిన 

౬.-వ సూత్ర, ముచేత నంధికలుగుచునేయుండంగా, ఇచట 

మరల వానిని పఠించుట టీకాళెలిగాని సూత శె లిగాదు, 
షా (Ja 

సాంక ర్భము బాలురను చిక్కులం బెట్టును, ద్రుతి ప్ర క్ర ఎ్రిలికము 

నకు నంధిలేదనెడి ౨౦-వ సూత్ర మునకు ఈ ౨౧-వ సూత్ర ము 

అపవాదమై యుండంగా, ఇటం జెప్పిన యీ ప్రథ మేతర విభ 

కు కార భాగమును ఆ సూ త్రమున మానియుండ వచ్చును. 

పె గాంాఇందు౯, ఎందుకా ఎట్టకేలకు , వశ 

అను నాల్లింటికి ఆ ౬-వ సూ త్రీ ౦ఫవు వికల్పనంధి ఈనూ త్రము 

వలన గలుగున(ట ! ఇట పష్టవ్యము మెండుగా గలదు, ఆ 

జావ సూత్రమునకు విషయమైన విభ_క్తి ప్రత్యయములు 
WW ర —o) 

ఈ సూత ములో కుండలీకృతము లై యున్నవి, “విందుల 
UG రూ 

డందు లేలడను నిట్టి ప్ర యోగములందలిది అందు” కుండలీకృత 

మయిన య (అందు ప్రశ్యయముగాదు, వది కడమ నాట్లిం 

టను (అకుండలితములందును) చేరలేదు, దీనికి సంధిమాట 

యెమి ? “అందుండుకా ద్వయ సద్మ” (ఆము,) ఇత్యాది మహా 

కవి ప్రయోగములు దుష్టములా! పె గా 6-వ సూత్రమునం 

జెప్పిన వికల్పనంధి ఉకారమునకుం గాని, అకారమునకుంగాదు, 

ఉకారనంబంధము వల చేసి, “అటం 'జెప్పీన” అని ఆ సంబం 

ధముం దడవనేల 1 అట్లుండ ఆనంధి యిట “ఇకక” అను పద 

మున కెట్లు గలుగును ? “ఇశికు “అందుతో సాహచర్యముం 
చెప్పుకొన్న ప్రయోజన మేమి? ఏమైనను విధానముచేతనే 
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గచా దీనికి సంధి వలయును, దీనికి విధాన మేదీ? కావున ఈ 

వ్యాకరణము. ప్ర కారము దీనికి వై ౨౦-వ సూత్ర ముచేత 

సంధి నిషీద్దము, అందునలన “అందుండు౯ ద్యయనద్శ పద్మ 

వదనుండు” అను విష్ణుచి తీయ ప్రయోగము దుష్టము కావల 

యును, “ఎందెందు చెనకిచూాచిన నందందే కలడు దాన 

వా గ ణి వింకే” అను భాగవత ప్ర యోగంబును దుష్ట్రమే 

కావలయును, వ్యాక రణము ఇందులకా ! 

ఇక్కడ గుట్టు వఏమనయణగా--ఈ ఎ౨౧-వ సూత్ర, వాక్య 

ముఖో కుండలిక మైన య(అ)ందు వ్ర త్య్యయ మనియు అకుండ 

లితము'లై నవి “ఇందు,-ఎందు” పదము లనియు, స్పష్టముగా 

ప్రతిపాదితము, ప్రందువలన అందు-బందు-ఎందు అనునవి 

ప్రథమేతర విభ_క్టి సూత్రగోచరములు కావని ఏరి తలంవు, 
ఈ మూండును తత్పూత్ర గోచరములే, అందుకా, ఇందుకా, 

ఎందుకొ అనునవి న _ప్త్రమ్యుంతపదములు, వానిక్ వికల్చనంధి 

ప్ర థమేతర విభ_క్రిసూ త్ ముచేతశే సిద్ధించినది, వానిలో 

“ఇందు”, “అందు? అనువానిని ౨౧-వ సూత్రమునం చేర్చుట 

న్స బ్రస్వరూపము నెజుంగమిం గలిగిన పారయాటు. 9ఇశ 

(ఇంగ) ఎట్ట కేలలకు మాత్రమే సూత్రము వలసినది, అదియుం 
గుదురక పాడయినది. ఇచట ౨౧-గా సంఖ్యాతమయినవ్యాస 

ముళో కడపట “ఈ నూత్రముచే” అని యున్నది, అతి మనో 
హరమయిన నౌకా వాహ్యళి యా ౨౧వ సూత త్రంపు 

సుడిలో: బడి 'మునగానాం తేలానా మయినది ! 
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౨౨, వచ్చెక-చూచ౯ - అని ద్రు తాంతరూపటులు 

ఈ వ్యాకరణముచే సిద్ధింపవు. వానిని వీరు నిందించు పూర్వ 

వ్యాక్ర్హ రల గ గ్రంథములనుండి "తెలిసికోవలయు, 

౨౮, “os రాజుజూ చెిదీనితోడి సూ 

త్రము నర్ధము,--- “దిన ముపై ద్రుతమునకు పూర్ణ బిందు 

నంశేవములు కలుగవు అని “కాను” అనిశ బ్దము, “తాను 

చేను పదములు” అని ౩౦-వ సూ త్రీ మునం దు_క్రము, ఇందలి 

తుది యుకారమునకు లోప మెట్టు వచ్చినది? దురూహముగా 

నున్నది, ఇందులకు పూర్వవ్యాకరణములే శరణము, ఈ 

సూత్ర ముకై “తాక... .గ్ననియి అని విడివిడిగా ముది ంచు 

be “తాన నియ అని నకారము క్రింద గాయుక్తుతో 
ముద్రి ౦పమియు సం-శ్రేషమురామిని న సంశ్లేష 

మన ఏ“ రెండుహల్లులకూడిక” అని ఏరి 538-వ సూ త్రములో 
1 నున్నది, ఆ కూడిక అచ్చులోనా, వ్యాతీలోనా! తచ్చులో 

నగునేని, సిరా, కాగితము, పు స్తక పరిమాణము వీనికి నియ 

మము లేమయినను గలవా? వాతలోనయిన విడిగా 

వ్రాయుట నంశేషము గాదని రహన  మేమయినం గలదా? 

ఒతుపెటిన నంళశేషము, పొలువాసినం గాదా అని బరి 
—— తు (యా mY) 9? 

బర ముం దిప్వట వింతగానే యున్నది, సంశ్లేషమనంగా 
యల్ ల ౧౧ 

సంయుకోచ్చారణ, అది విడిగా పొల్లుగా ముద్రి, ౦చినను, 

సం _క్రిచ్ఫేవమయినను, శ్రీ ౦ద ఒత్తు వెట్టి ము ది ంచినను, సంచ్లే 

హమే; కావున “తాకా గనియె” అను వాక్యము అనం'శ్లేహోదా 
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హరణీమునకు పనికిరాదు, *తాంజదివె, “తాను జదివె అని 
బాలవ్యాక రణమున నుదాహృతము, అందువలన “తాను 

జదివె” అనునది అనంశేపషోదాహరణమని యెబుంగనగు, 
సూ త్రములలో బ్రిందు “'దీర్భము పై ” ననియు, బా, వ్యా, న 
“తాను నేను లకు? అనియు, భేదము, 

౨౫ వైయనశ్లే ఈ నూత్రముతోడ 'కనిర౯ 
గోవ, “పొందెకొవీరి అనునవి విడివిడిగా ముద్రించినను, 
సంశేపోదాహరణము లే కాని అనం చ్లేహేదాహరణములు 

గావు. వవిధముగా ము ద్రించి ఎంత టక్కు_గా పశించినను 
హ్రన్వము, ద్రుతము, సర ళస్థి రాన్యతర మును, వరుసగా వచ్చిన 
చోట ఆ హ్రైన్వముసకు గురుత్వము 'రాకతప్పదు, ద్రుత 

మాత్రముచేతశే గుడుత్వమందుేని, ద్రుతము లోపింపని 
స్థలములందు, “ఆతని నడిగ౯” ఇత్యాదులయందు. ని” 

వర్ణము గురువా * కాదు, కావున విడిగా వ్రాయుటయు 

ము ది ంచుటయు నం'శ్లెహకు భంజకములు గావు. “అతిశయ 
ముగ బుద్ధిమంతు(డగు బుధసేవకొ అనుచో వి గురువు 
గాడా? ద్రు తమా త్రమువేతనేగదా దానికి గురుత్వము వచ్చి 

నది? అని యాశ్నేపము, అది యవసానశకార్యము, ఇక్కడ 
అవసానము గాదుగదా ? 

“రెండు హల్టులు కూడిన నంజేషమనంబడు__అని 
వీరి ౩౨5-వ సూ త్రము, “సంశ్లేష మనంగా మిందిహల్లుతోం 
గూడుకొనుట.” దీనిచే పూర్వహల్లుతోం 'గూడుకొనుటయు 
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నంశ్లేషమే అనంజగునని తో (చుచున్న ది, వమన్నను ఒక కు 

అగునా! మజియు దీర్ణముపై నంశ్లేషము కా దేని 

“వఏన్లులం న. క వవ 

లా సాచి న్వమార్ష రోధుల౯ 'రాసుతుల౯ 

బీన్లులు గావించి లకో 

_. రీ న్లుదియిం చెను గుమారవృషభుం డాజిక్, 

అని మదీయము ప్రస _క్తివశమునం గల్పితము, ఇందలివి “నవ 

లాన్లాచి, స “లకోరీన్లుదియించి = అను ప్ర యాగములు 

దుష్టములా ! 

౨౬, “కకా+క్రవ = కంగవ,” “కన్ను” శబ్దమునకు 

ఈ వ్యాకరణమువలన కను” అను రాపమురాదు కను” 

శబ్దమునకు “కన్” అను రూపము నాన నూ త్రముచేత 

కలుగును, అటుపైని ఈసూ శ్రముచేత ౨వ సూత్రంవు 

ద్రుశకార్యమునందు. విశేషము _ చెప్పబడినది, “పదంబు 
ముదటిదగు సహస్వాకురమునై "అని నూత్రాంశము, దీని 

చేత అజాదిపదమే నిర్జిష్టమని తోను, అది నరిగాదు 

గావున “పదంబున తొలియతరమందలి హ్రైన్వముపై” అన 

వలయును, . “పదంబున ప్ర థమాతురహ్ఞస్వము పై = అనిన 

మజీయుమేలు, పదమునుట అనువాదమా శ్ మే గావున బాల 

వ్యాకరణములో 'వథమహ్ఞస్వంబు వై” 9 యార బ్దము, 

మణీ ౫౯-వ సూ త్రముశలని లు ప్త శేషమునందలి నకారము 
నకు నకారత్వముచేత నే దృుతత్వము కలుగునా? ఆపత్మున 
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( రం. కు న్ జ [ న్రూను+పడు =] “మా/0బడు “మాక్ళడు అని ప్రయో 

గింపవచ్చునా! *మా)న్నడు” తప్పేగడా, వీరు 'కన్లనిలో 
౧ 

కట్ల లోపము గో౯ా-వ సూ త్ర ముచేత వచ్చినదని తెలుపుట 

అ సూత్ర ముకడ దీనినికాడ ఉదాహరించినారు. శిష్టములోని 

నకారమునకు ఈ (౨౬) సూ శ్ మువలన ద్రుత కార్యమును 

,పస్తుతించినారు. అందువలన “రాముండన్కామరుండు అనువో 

“అంగొమరుండు”. 'ఇరులుకొన్లో(టలి అనుచో 'ఫొందోంటలి, 

“మా/న్చడియె” “మా+నుపాటు" అనుటకు మాటుగా మా 

బడియె” 'మా/న్నాటు?, 'మాబాటు” అనియు రానలదా? 

అకు పేను చచ్చెక్” అనుట దుష్నమె, “పేనునచ్చెన్ ”. అను 
య ర) 

టయు దుష్ట్రమే అయి, *వేంజచ్చెన్” అనియు, “వేనుపం జె? 

అనుట తప్పయి “*చేయబుడె౯ొ అనుటయు ఒప్పుగావలదా? ఇ 

ట్లుండ 'క౯కవి అను నిచ్చో “కకిఅను పదము ద్రుక పకృ 

తిక మెట్లయినది ? ఇట పూర్యలవ్యాకరణము లే శరణములు, 

౨౯, “అవ్యయముల మోా(దను, గళలగు _ యాపద 

ముల మోంచను బరుషములకు గనడవవ లగు అని సూత్రము. 

ఈసూ త్రముచే “ఊర్వశివలె సక్కనిది”, 'న్నింద్రు బోలె 

సూచినదే ఇత్యాది ప్రయోగములు ఆంధ్ర శారదోపాసకుల 

పాపపరీపాకభుగా పంటపండున-, వలెన్, హోశెన” అవ్యయ 

ములుగదా, అట్లయిన ఈయనిస్టమును చాధించుటకు 'ద్రుత 

ప్రకృతికములమింది పరుషములకు సరళము లాదేశంబగుి 

అని (౨౨-వ) సూత్రము ఉండలేదా? యనిన, అది దీనినే 
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బాధించునో, ఇది దానినే 'బాధించునో సుబోధమా? "కావున, 

స్ఫూత్రమున ' క్రి యాపదముమును, ఆఅవ్యయములును అగు 

కళలమిాంది అని మాచ్చుకొనవలయును., అవ్యయము లన 

నేమో ఈవ్యాకరణమువలనం జెలియదు, అందుకై. వీరిచే 

ధిక్కృచులైన పూర్వవ్యాక_ర్తలపదముల నే సేవిపవలయును, 

ఈ'రెండును ద్రుతాంతావ్యయములని శబర త్నాకరములో 

నిరూపితము, చాలవ్యాక రణములో “ఆఫుడు ననియె అను 

నుదాహరణములో *అపుడు శబ్దమును (వళమాంతముగానే 

ఉపపాొదించినారు. “అప్పు డిప్పు డెప్పుడను ఏ శబ్దములు న్నిత్యెక 

వచనాంతములు” అని యందుల నృ త్తి ఆది వీరికి బోధపడ 

జాయెను, వీరు “అపుకుననియెి అని ౨౮-వ సూత ముతో 

అనగా ప్రథమమింది గనడదవా బేశసూత్ర, ముతో నుదాహ 

రించినొరు, వీమి వ్రాసినను సరియు యగునా? ద్రుతాంతములు 

అవ్యయములు గాశేరవని పీరి యొజుకగాం గానిపంచుచున్న ది, 

5౦. “తాను నేను పదంబులు ద్రు తాంతములగుటచే” 

అని ఈ సూత్రమున నున్నది, అవి ద్రుతాంతము లెట్ల యినవి ? 

నువర్హాంతత్య్వమ్లుచేత అందునేని, పేను, మేను, చేను, మా) 

న్యాదులును ద్రుతాంతములే యగునా* “చేను సచ్చె౯ి అనం 

గూడదా? అనవచ్చును అమే అనవలసినది. “తాను సచ్చెక్” 

అని మాత్రముచెప్పహాడదు, ఏలన, ఈ సూత్రము తాను 

చేనుల కొటశే అందు రేస, తానునేనులు ద్రుతాంతము లని 

బాలవ్యాకరణమునుండి బిచ్చముం డెచ్చికొనవచ్చును, ఏనివై 

9 
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నరళాబేశాది ద్రుతకార్యముణశై ఈ సూత్రము, ఇళ్లు సరళ 

స్టిరములు పరము లగునప్పడు అగుశార్యములకై సూ శ్రాంతర 

వ. చెప్పవలడా $! ఈ వ్యాక రణమునందు జెప్ప లేదు, 

నా చెప్ప నక్క_అ లేదు, ద్రుతాంతత్వముచేతచే 

సిద్ధించును,” అందు నేని, ఆ పక్షమున ఈ సూత్ర, ముకూడ 

అనావశ్యకమే, ఇట్టిది లేకయే చాలవ్యాకరణమున నిర్యాహ 

మైనది, 

ఇదిగాక, ప్రత్యేకముగా చెప్ప నక్కజలేదు అను 
మాట నరిగాదు. ఏలన తాను నేను పదంబుల ద్రుతంబునకు 

సం'శ్లేషము లేదు” అని శూ, వ్యా, సంధి ౨౨-వ సూత్రము, 

ఇందువలన ఇతరద్రుతమున కెల్ల సంశ్లేషము కలుగునని తెలి 

యుచున్న ది, అటుండ దీర్తమా త్రముమోది ద్రుతమునకు 

సంశ్రేమురాదని వీడు ౨ర-వ సూత్రముచే శాసించినాగు. ఈ 

విశేషమును కోవిదు లరయవలయును, 

మజ నేను నకు వను అని రూపాంతరము గదా, 

దానికి ద్రుత నంధియా-క శౌనంధియా? ఊరక యెట్లు తెలియును? 

చ. చేశ్వములమోాంది సాంస్కృతిక పషములకు గన 

డదవలు రావని యీ సూత్రమునర్థము. “దేశముల సై ని రాని 

చో తద్భవముల పై వచ్చునా? తెనుంగులమో(ది? అని శాల 

వ్యాకరణము. కావున “చేశ్య +. లమింది మాత్రమే అని 

నంకోచించుట నమంజనము గాదు, అ స్లే---- 

“న వికృతఠిశబ్దా త్సరతఃి” 
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ఆని ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి, 

“తత్సమవ్యతిరి క్రములయిన వనులు శబ్బములమిోంది 

తత్సమశబ్దముల కచటపలకు గనడదవలు రావు” ఆని తట్టీక 

త్య _క్షతద్భవము గావున ఈసూత్రము పపికిశఃదు 

3౨, ఇందు 'కాలుసేతుబుిను, “డోకవ ల్లైలూను డం 

ద్యనమానములు. వీనియందు శరెండేసియే పదములు, *ద్వ "ట్వ 

మున ప్ర థ మేతేరపదాదియైన పరపమునకు యథా ర్ మముగ 

గనడదవా బేశిము వచ్చును”. అని సూశ్రూర్గము, 'యథాక్ర 

మము, *ఒశే విభ క్రియందుండు), “రెండు మూ,డు పదములు 
సమాసము” అని లతుణముకూడ చెప్పినారు. ఇట రెండవ 

పదమున మొదటి పడపమునకు ఆ చేశము చెప్పబడినది అట్టి 

మూ దేశము మూండవపదము మొదటి పరుషములకు రాడా? 

ఏల రాదు? 'శెండుమూఃడు ఆనుటచే నాలుగుకూడ ఉండ 

వచ్చునని నూచన అగపడుచున్న ది, “కాలు సేయి దోశలు, 

“కాలుసేయిదలలు” అనయూాడడా? కూడునేని 'శెండవి అనక 

“ద్వితీయ ప్రభృతి అనరాదా 

మజీయొక నం చేహముఒశకే_ విభ_క్రియందుండు 
రెండు మఠరాండు పదముల సమాసము ద్యంద్భము సాంబడు” 

అని లతీణవాక్యము పలికినారు. ఆభిన్న ఏిభ_క్టీకముల నమా 

నము ద్వంద్యమనుట, ఆందువలన్క “నీలము ఉజ్జ్వలము నగు 

"దేహము నిలోజ్జ ఏల చేహము”-9ది ద్వంద్వమా 1 సీలము 

నుజ్జ గలము నగు దేహము కలవాడు నిలోజ్ఞ సల ేహుండు”- 
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బది ద్య ద్యనూ!? “నిలమగు మేఘను నీలమేఘమూ.--9ది 

ద్వంద్య్వమా! ఈ యగడతలో పడిన విద్యార్థి గ స్పైెక్కుట 

యెట్లు + మజియు శె 'డవపదముయొక్క_ మొదటిపడపమన్న, 

శగండవపదములోని పడపములలో మొదటిది అని యర్థమగు 

ను, దానంచేసి “చాయి అప్పలు అనుటకు మాటుగా “కాయి 

బివ్భలు” అనవలసినదా? మజణియు “పదములోని పఠుషము 

లలో మొదటిది అని "యేల యస్థమగును! పదాదియగు పరుష 

మనియీ యేల యర్థముశాదు??_ అని యాశేవమేని, “నుడి 
తొలి హ్రన్వంబు, “ప్రాంతాదుల తొలియచ్చు ఇత్యాది 

బాలవ్యాకరణ వ్యవహారంబుం బరికింపుండు, 

మజీియు నొకవింత--'*ఒశేవిభ క్రి యంట! ఇదియు 
౧౫-వ సూ త్రములోని “క్యాస్టర్ యికారకు? వలె 3-వ 

6 3 జ ఫారము (తరగతి) “బాయి” (విద్యార్థి) తెలులో. 

మజీయు, ఈ. 3 ౨-వ సూత్రము ఎట్టి ద్యంద్య్వ్యములకో? 

అనంగా తత్సమ తద్భవ చేశ్యశ బ్దములలో స్ శబ్దముల ద్వంద్వ 

ములకు! అని పశ్న, మజియు, ఇందు చెప్పిన గనడదవా 

9౨ 2 2 "దేశము సిద్ధద్వంద్యముల కా? సాధ్యద్వంద్వముల కా! మి ల ద్వం 

ద్వములకా ? అనియుం బ్ర శ్నాంతరము. ఇక్కార్యము ఎట్టి 

ద్యంద్యముల భో జరుగవలసినదో చెప్పనందున ఈ వ్యాక రణ 

ముశౌ, “రామక్నషులు” తహ్ఫ; రామగ్నమలు ఒవు, “చతు అగో ఖిప్లో పొ 
3 సమం. + జ ర్వక్ర చతున్భుజ చం ద్ర చరాడులు తప్పు; చతుర్వ క్ష నతు 
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య్భుజ సం ద్రమాకులు” ఒప్పు, ఇటి సిద్ధాంతములు బాల్యములో 

నేర్చు ఇశాలురకు మణీ యీ జనుములో తెనుంగు కుదురునా? 

353. విశేషణ విశేష్యములు చేశన నమానము కర్ణ 

భారయ మంట! పీతాంబరుడుివ్రది కర్పనారయమా ? 

ఇదియు 'పీతము’” అను ని శేషణమును, 'అంబరమూఅను విశేవ్య 

మును చేరి మేర్నడిన సమానమే, అయినను, చదివిన పండి 

తులు దీనిని “బహు[ ఏహి” యందురు, 

కళ, గోనమానమున ఫపుంప్వా చేశములకును ఉదంత 

ములకును పఠడపష సరళములు పరమయినప్పుడు “'నుఅను నాగ 

నుంబు వచ్చు” నట! ఈ యాగమము ఎట వచ్చును! చేసకి 

వచ్చును? పూర్ణమునకా? పరమునకా? “*నరనవు.పలుకు=ను_ 

సరనవు +పలుకు” అనియా? “నరసప్ర +పలుకు+ను” అనియా? 

“సనరన+ను+ప్రు+పలుకు”, లేక *నరన +ను *ంపు +పలుకు” 

అనియా? లేక మతి యిందలి యే యతరములకడ నైనను 

వచ్చునా? పూర్వులు దీనిని నుగాగమ మనిరి. కి త్తయినందున 
వష్ట్యు క్షమునకు కడపట వచ్చినది. ఆ కిత్తురు తొలంచి 

నందున ఇన్ని వికల్చ్పములు కలిగినవి. ఇచటి యుదాహారణ 

ములయందు “సరసప్రంబలుకు” అని ద్రుత కార్యము కాన 

బడుచున్నది. ఈ వ్యాక రణమున “ను” కారము ద్రుత మె 

ట్ల గును ? 

తలిరు4బోడి=తలిరుంబోడి” అనియు నుదాహృతము, 

తలిరు వంటి ముండిత శిరుండేని, ముండిత శిర స్క్యేని యర్థమా? 
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తలగొరిగించుకొన్న(బాపన్సయతియేని, అట్టి (బావన) వితంతు 
వేని యర్ధమా ? 

“అలరుం బోండుల లోపల 

నలరుంబో(శుములు సీకు హరిణాంకముఖి, 

తల పూవాడక యుండుము 

తలపూవు ధరించి వికచళామరసాథీ 
అనుచోటను పద్యాది సమాసమునకు ఇట్లుగాక శృంగా 

రోచితముగా మనోహరముగా అర్థము వచ్చుచున్న బే, అది 

యెమి? అందుచేన; అందు అన్హానుస్యార మొకటి కలదు, 

అదియే మాంగల్యము; 1 దానినే ఇటనుం దవిలించిన, ఇంటను 

మంచియర్థ మే వచ్చును, అటయిన ఈరెండవ తావున పోడి” 

శ బ్బమా, pe శబ్బమా! చూడుము శ, ర, *“అలరయటబోయి, 

అం దిట్లున్నది: 

“ద్వే వి, (ఆలకు+పోశడ్చి ౧. ఫుష్పమువలె మనోజ్ఞ 

రాలైన ఆడుది, ౨, ఇంతి (ఇట్టి తావులయందు పోండిశ బ్రము 

పరమగునప్పుడు ఎల్లో నుగాగమంబని యెజుంగునది)” 

ఏతదనుగుణముశా శ, ర, లో *ననబోయడి యనియు 

శబ్దము పఠితము, ముఖ్యముగా “ననంబోయడి నడిమి యర 

సున్న శే “అలరుంబోయడి" క్రింది కుండలీకృత భాగములోని యుప 

పత్తి. దానిఫొజుకే *'అలడంబోండి జూడుమని *ననంబోండికడ 

సీతారామాచాద్యలవారి హెచ్చరిక, విస్తరభయముచే ఈ 

“పోడి కి వ్యుత్పత్తి నిట వ్రాయనై తిని, సీతా రామాచాడ్యుల 
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వాడు కుండలీకరణముచేత కనణోడిి యను నమానము 

అలుక్కు_ కాదనియు అందలి తొలి యరస్తున్న ద్వితీయా విభక్తి 
ద్రుతమునకు ఆ దేశముగా వచ్చినది కాదనియు. నిజ మత 

మును డెలియ(బతీచినారు. వఏీచేమో ఈ పదము నరళాదియే 

యని తలంచినాడు. అుదువలవను, అరసున్న గు డ్రోంిబై చి 

నందునను, అ య్య మంగ శార్థము నచ్చినది, దీపని తిలిరుం 

బోడి యని దిద్దుకొని నరళమున కుచాహారణనముగా ోతళ్లు 

కుంగ జ్ఞైలి”ను తెచ్చుకొనవలసిన | 

మణి యూ మాూగమముభో ఉకారముంచివ ప్రయో 

జన మేమి? అది ఎచట ఎప్పుడు బయటంబడును? పూజ్యులైన 

పూర్వవ్యాక్_రృలయందు భి లేకున్నను తచేకథరణులు ఏఠ 

తత్ప్రసాదిత నుగాగమ వ బ్రమణిని స్వీకరించియు అందలి 

కిత్తును పోవిడిచి మణిని గుడ్డిగ వం గావించికొన్నా రు, 

3౫%, ఇందును 'నుిఅకు నాగమము అనియే యున్నది, 

నూ, “నమాసనమున ఫ్రం, ఫుిలకును, ఉకారాంత పదముల 

కును పఠువనరళములు పరంబులగునవుడు “ను అను నాగమం 
బగు,” అకిత్క_రణ-విత్మ్క రణముల గతిని 3ర-వ సూ త్రంబు 

నందుం భోలె నెజుంగునది, 

52౭, “భిన్న విభ క్తులగు నామువాచకముల సమాసము 

తత్పురుషము” అని సూశ్రార్గము, సూ త్రములో “విభ కులం 

౫లి అని ద్విశీయ కలదు, “విభ కులు గలి యని పృథ మగా 

దిద్దుకొనవలయును, * మజి వీరి చి_త్సమునకు * శ్వే తాళ్యము, 
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“మహారాజు ఇట్టివి తత్పురుపములుకాక పోయినవి, ఇంకను 

'తత్పుశువన్సమా నాధి రణః కర్మధారయఃి, “'నమానాధికరణ 

తత్పువషముి, *వ్యధికరణ తత్పుదుషము' ఇత్యాది తత్సురువ 

సంబంధి వ్యవహార మునకు గతియేమి ? 

మజీయొక్ హహ ఏళ్ళేనాస్థ యట! తెనుం 

గులో విళృళబ్దము 'పితి యగును, *వితి యనియే వీరును 

కబ్ద్బప్రకరణములో (౧౮ో, సూ.) రూపనివ్ప త్తి చేసికొని 

యున్నారు, పితలు - వితలను - వితయొక్క. - వితలయొక్క. - 

అని యిట్టు అదంతముగా నిలుచునుగాని, వీ విత లు-పిత్ళ 

నిన్ - పితృనితో౯ జ వితృని కొొబ్రక్షులా - పిత్ఫరమొక అ సితృల 

యొక్క-అని యిట్లు ఉండదు, వీరికి ఈ విపరీత ఫక్కి_ యెట్లు 

తోంచినవో ! ఇతను భా వ్యాంధకవులు “రాముని వితృ పది 

" శేకుల దొరి అని కవనము లల్ల రా? 

రాజు + ఆజ్ఞ అను మస్ట్ ? సనమానములో ఉకారాంత పద 

మున కచ్చుపరంబగుచో స్ట్. అను నాగమంబగు.* ఆపక్షమున 

“రాద్దున +అజ్జ అనియై “రాజున యాజ్ఞ అగును, “రాజు 

నాజ్ఞ” కానేరదు, 

3౮, ఇందు * వేల్పుటాన్ట అను సమాసమున “వేల్పు? 

విశేషణమని చెప్పండి యున్నది అ:దువలన నిది కర 
థారయ నమాసముగాను '* వేల్చ్పయిన యాను” అని విగృహీత 

వ్యముగాను వ్ యభిప్రాయ మగపకుచున్నది, ఇది విశేష 

ణమా 1 ' వేల్పులయొక్క_ యావ” అని విగృవహము కాదా ? 
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అట్లు విగృహింపంహాడదా ? 3౯-వ సూత్రమున, “విశేష్య 

ముల మి+దనుశు అను నాగమము వచ్చును వెజువుటలుంగు 

అని చెప్పిరి గదా, *వేల్చుటావును ఆ సూత్రమునకే వల 
గోచరము సేయరాదు?! నంవాదములం గననగు, 

“వేల్చులగిడ్డి” బ్రాణ్యనిఘంటువు. ఈ శ్రీ ౦ది సూత్రము 

'తాడినాడ వెంకయ్య ను. యందు we 

రాంత పదంబులకు అజూదులగు నమానాధి కరణ శబ్దంబులు 

పరంబులగునపుడు ట కారంబంతా గమంబు గావచ్చును, డి 

చిగుతుటాకు క అకుటమ్యు ము, దిగురాకనియుం గలదు” ఇందు 

లే ఆంధ్ర కబ్బచింతామణి టీక-సంధి, 339. “సామానాధికర 

చ్యేమూదస్తానాం టుగాగమా2_ చి స్యాత్”? - * _ “సామానాధి 

కరణ్యేషు” అను బహువచన స్వారన్యము చేత అనమానాధి 

కరణ శబ్దంబులకును గలుగును, ఉ, వేల్పుటావు ఇ త్యాదికము, 

ఇట్లు సకలభాషావాగనుశాననులు అనవమానాధికర ణమని 

అనుళాసించిన * వేల్పుటావు ప క విశేషంబున వీరి 

చేతంబడి నమానాధిక రణమైనది. 

“టు అను నాగవుముి - ఇందు ఉకార ప్ర 'యోజనము 

అగపడలేదు. నమానగారవమునకా? 

3నో, * చబున్రటలుంగులు” - అని వి శేష్యమువై క్ట 

నచ్చినందులకు ఉచాహరణము., ఇది సాధువా? ఇదియేమి 

సమాసము ?-షస్టీసమాన మగునెడల, వష్టీనమాసమందెల్ల 

10 
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నీయాగమమువచ్చునా? “రాజుటాజ్ఞ ” అనియుం జెప్ప వచ్చునా? 

“వెటువు నలుంగు అనిన అసాధువా ? చెజుశ్రే - టుదకము” 

అనవలయునా? 

కర్ణ ఛారయమున విశేషణాంత అడలకు అచ్చుపరం 

బగువో ద్విత్వట కారము వచ్చును అని సూత్రార్థము, కడ 

పటి అడ లనుటచే ఉకారాంతములనియెడి నియమము పోయి 

నది. తుది స్వరమేదయినను దానితోలహాడిన అడ లే 
(అనంగా ఆమొ త్తములశే ఆ చేశ మేని, 'కటీ+అను='కట్టాను’ 

“పోండియైన యింతి"=“పోట్టింతి” అగునా ? అశ్హే, “కాటు + 

అడవి “కాట్టడపి, “పాడు+9ఇల్లు” *పాట్టిల్లు" అగునా? 

పూర్వులు కుటు చిజు కడు నిడు నడు అని పడ 

ములనే సూత్రముననే నిచ్దేశించినారు. దాని నతిక్రమించి 

పీరు సామాన్యముచేసినందున ననిష్టము లిట్లు ఉద్భవిల్లి నవి, 

తుదియచ్చు మార చేని 'శాట్టియావ'- _'పోంట్టియింత' ఇత్యాది 

రూపములు గల్లునా ? 

రత; భుజ కతలుకే ఇట 'గుణవంతి అని తత్సమ 

మెట్టు నివృన్నమయినదో ఎజుక వడకున్నది, “అమె గుణ 

వంత-ఫీసి గుణవం తా”-ఇట్టి వ్యవహార మెందేని కలదా? 

దానికి గతిచెప్పక దానిపై యాగమము విధించుట యేమి 
పద్ధతి ? 

ర, ““-దేళ్యపదముల వై “ఇల్లు” *రిల్ల అగును,” 

అని సూత్రసారము. దీనివలన '*పడుకరిల్లు,” - “వంటరిల్లు”, 
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“మిద్ధారిల్లు-లోనగు ననిష్టరూపములు కల్లును, పూర్వులు 

అట్లు కలుగవీయక పొద బొమ్మ శబములమిోందినని నిచ్లే 

రించిరి, 

౮౩3, “పడు మొదలగు ధాతువ్రులు పరములయినచో 

ప్కథమామువర్ల మునకు లోపపూర్ణ బిందువులు వికల్పముగ 

నగును, అని నూత్రార్థము, దీనివలన, “అశ్యముపడియె'అను 

టకు “అశ్వపడియె” “అశ్వంపడియె, “వృతుము పడియి అను 

టకు “వృతుపడియె” అని యిట్టి యనిష్టములు సంభవించును. 

తన్ని వారణార్థ్రము పూర్వులు “ఈ కార్యము క_ర్షృవాచి ము 

నరకమునకు కలుగదు” అనిరి, ఇంకొక విశేషము - ఇందు 

సూత్ర భాగములో “మువర్ణ కము” అనక “ము వర్ణము” అన్నం 

దున 'పాముపడిమె”. *పాంపడియోొ, *పాపడియో అని యనిస్ట్ర 

రూపములు కలుగును, 

రగ, “వని=వన్* అనుట, “ఏవని శ బ్రముయొక్క. కడపటి 

యి *(ఇ కారము వికల్చ్పముగ లోపించును అని సూ శ్ ము, 

“రామునేనిన్ +కొ ల్చెది=' రాము నేం గొల్బెద” అని వీరయుదా 

హరణము. సూత్రమునం జెప్పినట్లు ఇకారము లోపించెనేని 
రెండు నకారములు నిలుచును, “ఏకా” అగును, తర్వాత 

తుదిదానికి ఆరసున్న వచ్చిన'రాముచే౯ (గొల్పెద౯ అగును, 

ఇది పలుకుటకై నను రాదు. నికారమునకే లోపము చెప్పు 

వము: అప్పుడు ఏకి” అని మిగులును, ఇష్టమే యగును, 

వారు చెప్పినది పనికిరాదు, చెప్పనిది పనికివచ్చును. 
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రీరో, 'ఉండు(డు?ఉండుండు = ఉండుండుండుి అనువో 

సూత్రమున మధ్యమసురుష క్రియల ముడు వర్ణ ములకు లోప 

ము వికల్పముగా విహితము, వర్ల కములనక వర్షము లన్నందు 

వలన 'ముడువుము+ముడువుము” అనునది డువుడువు” 

అగును, అక్లే “ముడువుడు ముడువు(డు? అనునదియు వును 

అగును, కావున, “వర్ష కముండులకు” అనవలయును, మజియు 

సూ శ్, మున డులోపమే ఉ _క్షముగాని, దానికి పూర్వ సుందుండు 

సున్నకు లోపము ఉ_క్తము కాదు, ఆ చెట్టను నెట్టుటనై 
చిన్నయసూరి “మధ్యమముడుబ్దులకు? అని జిత్తుంగూడ చెప్పె 

ను, “మధ్యమ” అనంగా “'మధ్యమసుదవ విహితి అని 

యరము 

రా, చేసితివి= చేసితి, చేయుదువు = చేయుదు, సూత్ర 

మున భూత తద్ద ర్యాాక శ్రీయల మధ్యమ పురుష వివు వర్ణక 

ములకు వై కల్పికలోపము విహితము, ఇవి సకలధాతువ్రలకును 
నిమిత్త నిరవేకుముగా వచ్చెడు రూపాంతరములు, వీనిని 

క్రి క్రియాపరిచ్ళేదముననే పూర్వులు చెప్పిరి, రూపాంతరములను 

సంధి ప్ర పకరణములో? చెప్పుట లాఘ వార్థ మేని, లాఘవము నతి 

క్రిమింపకయే ప్రన_క్తమయిన ప్రకరణమంచే చెప్పుట యొ 

పను, కిన వనము, పష. వనంబు అను సిత్యాదుల ' 

నెల్ల ఈ వ్ర కరణమున నే -చెప్పవలదా ? 

క విశేషము ఈదై. సరూపవ్యము క్రియా 

సృకరణములో ఆయాకొల సు (క్రింద ప్రదర్శిత మే. (దూ, 

శ్రీయా! ౧౦) వైగా నిట ఈ విష్టపేషణ మేల ? 



౫౧. ఇందు నమానమున అది అవి శ బ్దముల “మొదటి 

యత్తునకు లోపము వికల్పముగా విహితము. సూ త ములో 

“ముదటి య (అ) కారమునకు అని యున్నది. “మొదటి” 

అనుట యనావశ్యకము, వలన- ఈ శబ్దములలో ముదటంగాక 

ఒంజెడ అకారము లేదు, పె గా, ఇందు వికల్పమన్నారు, 
తు. 

క > ( $్ వచ అందువలన 'వచ్చు+అది అనుచో వచ్చునది అని తద్ధహ్యా 

ర్థకో కారముపై ను అను నాగమము వచ్చునా, లేక, పతి 

పదో కమయిన తచాబాకార పయు కలొోపముచే 'వచూది” 
అటి దీ UU ఎన్ 9) 

అని యగునా? అనిషరూప నివారణార మె పూద్వలు బహుళ 
' CA) డర 

మనిరి, 

౫%, “నానీ శబ్దములకు సమాసమున ఉ త్తరపదము 

పరమైనచో దువర్ణ కము వికల్పముగా నాగమంబగు నని 

సూ త్, ము, ఎచట ఆగమంబగు? నా[నేరము, నీ+కరుణంా 

ఇవి దునా నేరము, దునీ కరుణయగునా! కాకుండుటకై 

తె ంటిపెద్దలు దుగాగమంబనికి. మజియును ఆగమము అన్నం 

జాలదా? వర కమనియుం జెప్ప నేల! వర మన్నం జాలదా? అన 
3 రం ళం 

కున్నం జాలదా ? 

సర, చనిన=చన్న, ఈ రూపొాంతరములను (క్రియా 

ప కరణమం చే చెప్పుట న్యాయము. చనును నకు తదర మున 
అ థి 
మధ్యమన్వర లోపమనియు నిందు ఉ_క్షము, “చనును+ఎ = 

చన్నె, వనునేి అని యుదాహరణములు, ఇట ఎఏ లేల ? 

అఎ లేక ర రూపము కాదా? చనును చన్ను” అగునా? 
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కాదేని అగుననుట యెట్లు? ఎ వలు పరమయినప్పుడే అగునేని, 

అట్లని సూ శ్రముననే చెప్పరాడా ! 

౫౫, “పదంబు నడిమి నరలడల యుత్తునకు లోపము 

> ఎ” అ వికల్చ్పముగా నగును” అని నూత్ఫార్గము, ఈనూూ త్రమువలన 

మూనుషీ, తరణి, తలుని, గడుల ఇత్యాదులు వికల్పంబుగా 

మాన్షి, తేర్లి, తల్ని గడ్డ ఇత్యాదులుగా మాజును, అశ్టివి 

అనిషములని పెద్దలు చెప్పుదురు, 
ను టి 

౫౬, ఇది ఇకారలోప సూత్రము, వ్రీటన్కు *“పదంబుల 

నడుమ” అని యున్నది. వపదములలోనో తెలియకున్నది. 

జనిత, కరిణి పాలిత, తాడిత అనునప, జన్హ, కర్ణి , పాల 

తాడ్డ అనియు నగు, ఒకొ_క్క_ నూ శ్రే మును అనిషప్టముల 

పుట్టగా నున్నది. 

౫౯, ఈసూ ల్ మున “దేశ్యపదముల కడపటి నలడర 

టల యు (ఉ) తము వికల్పముగా లోపించు” నని. యున్నది, 

ఇందువలన, - ఇది నీకా వానిక నెరియచున్నది; 

వాడు నాకు 'తోడ్” నీకిది చేట్? అను రూపములు 
కలుగును, ఇందు ఈ యుత్వలోపము "ేశ్యపదముల కే 

జన్ థ్ > జ్ | é చెప్పంబడినది, అటమిన సీర్వామి (= సముద్రము) కటి 

మోద ముదుక సీర్మా_విదోవతి పింజి (జై, భా) “తనువు 

మి క్పౌలనల్పు జాలారిదాని (భార) 'సంగరోత్సనోద్భ వర భ 

సాతిరేకము బయల్పడు టించుక లేకి (భాగ) అను ప్రయో 
గములందు తర్హి నవలమున నీదు మాను, బయలు శబ్దము 
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లందలి యు (ఉ) లోపము దుష్ట్రమా? “తద్భవములకు వేణు 

సూత్రము చేసెదము” అందురా ? అశ్లేల? ఇంచే 'తద్భవి 

శబ్దమును చొప్పింపరాదా! లేక *“నకేతరమందు అనరాదా? 

౬౦, అను విను మొదలగు ధాతువులకు అని సూత్రా 

రంభము, కను, !కొను, తిను, మను అను నాలుగే ఆ మొన 

లయినవి సులువుగా వానిని నయితము సూ శ్ర ముస'నే చెప్పి 

యుండవచ్చును. ఆ ధాతువులకు చువర్ణ్ల కము పరమయి 

నప్పుడు కడపటి యుత్తు వికల్పముగా లోపించునంట--అగుం 

గాక, ఈ సూత్రమువలన అను ధాతువునకు చు వర్శకము 

రాంగా, “అనుచు అగును, అనంతరము ఉ లోపము వికల్ప 

ముగా నయిన “అన్ను” అని యొకరూపము, “అనుచు అని 

యొకటియు శేర్చడును, '*అన్నుిలో శేషించిన నశాగము 
బిందు వగునంట. (వూర బిందు ననవలసినది.) ఆ బిందువృచేం 

“అంచు అగును, ఈ బిందువు వె కల్పికము కాదు గావున 

“అన్ను” అను రూపాంతరము ఉండదు, కావున “అనుచు. 

“అంచు” అని రెండే రూపములగును, బాలవ్యాక రణముచే 

ల్రైజొష్యము సిద్ధి-చును, క! “అన్ను” అను రూపము నిలువ 

చేని వ్యాకర్త దానిని కల్పించునా? ను వర్ణమునశే వికల్ప 
ముగా బింద్యా దేశమును చెప్పండా! అందువలన ఆ రూపము 

కూడ నిలుచునట్టిచే యని తెలియును గావున సూ త్రమున 

వికల్పశళ బ్బమును ప్ర 'యూగింపలేదు” అని భావ్యము పల్కుదు 

శేని, “పూర్ణ బిందువు” అనుటకే తెలియక “బిందువు” అన్న 
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కాము పై భావ్యము రచించుకొనుపాటి ప్ర తిభ తమ విద్యా 

రికి ఉండునని తలంచుట వింతగాదా ? కావున *వికల్పముగా 

అని సూ త్ ములోనే పఠించికొనుట యుచితము, 

౬౧, ౬౨, ౬౩, ఈ సూత్రములను ఆడంబరముగా 

కల్పించుటకు మాటుగా ఈ పదములకు ఈ యీ రూపాంతర 

ములు కలవు అని తెల్పినం జాలును, 

“అటు-ఇటు-ఎటు అను పదములకు లు వర్ణ కంబు 

పరంబగునపుడు టు వర్గము యొక్క యుత్వము వికల్పముగ 
లోపించును”” అని ౬౧-వ నూ త్రీ ము, ఇచట ఈ పదములకు 

లు వర్ణ ప్రసక్తి యెట్టిదో వ్యాక ర చెప్పలేదు. లు వర్ణ 

కము అనుటచే ప్రథమా బహువచనము తోంయయచున్నది. 

“బహువచనమునందు డలటరల యుత్వంబుసకు లోపము 

వికల్పము,” అని చాలవ్యాక రణము ఆచ్భిక సూ, ౧౨ 

అట్టుండ, ఈ మూంటికిని విశేవీంచి యిటం జెప్పుటకు నిమిత్త 

విశేష మగపడలేదు.' పాటు కాటు, చేటు, చెట్టు దాటు 

అను వీనిశెల్ల బహువచనమున పాట్లు, కాట్లు, చేట్టు, చెట్లు, 

దాంట్లు అను రూపములందు ఉతగలోపము స్ప సిద్ధమే గదా | 

కావున ఈ ౬౧ న సూత్రము అప్రనక్షమే, విశేషపాధాయ 
కము కాదు, | 

సంజ్ఞ కే౧-వ నూ, లో అట్టు, ఇట్లు ఎట్లు అని పరి 

తము లయిన పదములకు ఫది న్యుత్న త్తి ప క్రియా ప్రపంచన 

ముగానున్న ది. సరిగా చెప్పిన అట్లు, ఇట్లు, ఎట్లు మొదలు 



సంధిపరి చ్చేదము, 81 

ఆచోటు, ఈ చోటు, వచోటు వణకు శృంఖలం జెప్పందగును, 

ఆచోటు, అచ్చోటు, అచ్చొటు, అచ్చటు, అచటు, అటు, 

అటులు, అట్టు9 ప్లే ఈచోటు. ....... ఇట్లు; వచోటు 

+ ఆ + ఎట్లు. ఇందులో తుది లంకెను మాత్రము విడందివి 

చిన నేమాయె,  సైనిచెప్పిన పాట్యాదులయందు సామాన్య 

ముగా బహువచనములో ఉ లోపముగుట చెబుంగమి 

యొక్క విలసితముగానున్న ది, దీనిని మూని ఆడలటరలయుత్య 

లోప సూత్రమును వాకు చ్చిన శ్రేయముగా నుజెడిని, అట్టు 

చేయమిచే ఈమూ(టందప్ప కడమనామములందు ఈ యు 

(ఈ) లోపము రాదని యుపచేశము గమ్యనుగును, అందువలన 

ఆ రూపములెల్ల అసాధువు లయ్యుడిని, 

౬ర, మధ్యమపురుష యోగ ంబున ఆరగాగమము చై క 

ల్పికమునుట, దీనిని సంబోధనంబున ఆరగాగవుమును జెప్పు 

చోటనే “తెలుపుట శ్రేయము. 

_. ఆ ఈ ఏ అను సర్భనామములమోఃది హల్లునకు 

వికల్చ్పముగా ద్విత్వము వచ్చి ఇవి హ్రన్వములగట ఆ ఈ 

సూశత్రాంశ ముచేత “ఆ వ్రాహణుయ” అనునది “అచ్బా్రాహ్మ 

ణుండు” అగును, తన్నివారణన్రై “అనంయు క్ష హల్లునకు అన 

వలయును, 

౬౭, “అరుకరణంబున .నమశ్ళబ్దవినర్గ కు లోపమేని, 

ఓత్వ మేని వికల్చముగా నగు” ననుట, ఈసూత్ర మువలన, 

'నమః+అనియె” అనియుండ(గా విసర్శకు లోవమురాంగా నవ 

il 
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అనియెి యయి యడాగవుముచేత *నమ యనియె అగును, 

ఇది యొకరూపము, ఇది రాకున్న నమః అనియె అనియే 

యుండును, ఇది యింరొకరూపము," ఈ రూపమున ఆ విన 

రకు ఓతగమువచ్చిన, “నమ +ఓ+అనియెో అని అలౌకికవాక్య 

మయి, పిమ్మట, యడాగమములచేత *నమయోయనియె” అని 

మూండవరూపమయు సిద్ధించును. ఇది అనిష్టరూపమనియు “నమః 

అనియె అనునది ప ప్రకృతిభావ ప్ర ప స్తావములేని యిచ్చోట 

నుపచేష్టవ్యమనియ అప్తన_క్ర నన. చెప్పవలయునా ? 

వ్యాకరణములచేత “నమయోయనియో అను 

రూపము ఘటిల్లదు, ఇందువలన అక్క_అకురాని దొక టియు, 

విపరీత ముకటియు వచ్చినవి. అక్కజుకు వచ్చు శెంటిలో 

“నమ యనియె” అనున దొక్క_టియి దీనం గుదిరినది, “నమో 

యనియె అనురూపము ఆవశ్యక మయినట్టిది యా గంధర్వ 

కోలావాలములో కాందిళీక మెనది, 

౬౮ో, “అనుకృతిని ఉదంతపదములకు విసర్షలోపము వు 
అను సాగమంబును వచ్చును” అని సూత్రము, శంభుః + 

అనియో అను వాక్యము విసర్ల తోపముచే 'శంభు+అనియె 

అగును, అనంతరము ఆగమముచే నేమగును ? *వుశంభనియి” 

అగునా? కాదు, కాదని మెట్లు తెలియును! అది తెలియటే 

పూర్వులు వుగాగమ మనిరి, 

ఇది నంధి ప్ర కరణము. 

 అయింయిహ్రగ్త సక 



శబ పకరణము 
a 

౧. “పురుషవాచకములను బోధించు నామములు 

ఫుంలింగములు, స్త్రీవాచకములను బోధించు నామములు స్త్రీ 

లింగములు, స్త్రీ ఫుం వాచకములు కాని నామములు నఫ్పుం 

నకలింగములు,” 

ఆని లింగ సంజ్ఞా భేద విభాయక సూ త్రము, వాచ 

కములను బోధించునామము లంట! నామమే వాచకము, 

వాచకమే నామము, ఇదియుం దెలియ దే? 'పృురుషనామములు 

పుంలింగములు, శ్ర్రీనౌమములు స్ర్రేలింగములు, బ్రితర నామె 

ములు నఫుంనక లింగములు జని వ్రాసకొనరాదా!..ఈ లింగ 

సంజ్ఞ సంస్కృత వ్యాకరణములోనిది, ఇట వీరు దానిని అర్థ 

ఛదమునకు ఈడ్బుచున్నారు. సంస్కృతమున లింగమునకు 

అర్హముతో కొన్నిచోట్ల సంబంధము కలదు. కొన్నిచోట్ల 
"లేదు, వృతః (=పృతుము) పుంలింగము; కళ త్రమ్ (=భార్య 

నప్రుంసకలింగము: మిత్రమ్ = చెలికాడు) నప్రుంనక లింగము; 

లతా (తీగ) స్త్రీలింగము, ఒక వస్తువునకే వెవ్వేజులింగ 
ముల పదములు నాముములగుటయుం గలదు, కొమ్మకు “విట 

పఃి (ఫుంలింగము) ఒక పేరు, శాఖా” (.స్త్రీలింగము) మతి 

యొక పేరు. ఇట్టుండ ఈ వ్యాక _ర్హగారు సంస్కృత వ్యాకరణ 

ములోని లింగసంజ్ఞను సం గ్రహించి, దానికి ఇంగ్లీ మ(Gender) 

మర్యాదకు అనుగుణమైన వ్య _కీభేదోచి శార్భమును కూర్చి 
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అప్పటికిని నరిపగక మహదమహాశ్సంజ్ఞణనుంగూడ వర్మన్ 

ఈశాగమును చిక్కుల గాపించనాడ పప అనంకేర ము 

లనుగా నుంచుట మహోపకారముగా నుండును, మహదమహ 

న్శ హతీ సంజ్ఞ లచేత ఇంగ్లీషు మర్యాద కొంత యలవడును, 

ఇంగ్లీషు లింగము సూ త్రృములలో 'లేనిఫొజంత దానం దీటును, 

ఎలేలింగ మే రూపనిప్ప త్తికి వలసియున్నది. కానిచో 

“పద్యలత మనోహోరిణి అను వాక్యమున “మనోహారిణి” అని 

స్తీశ్వ మెట్లు వచ్చును ? ఇట వీరి ఫక్కి కావలసినది మాని 

అక్ష _ఆళేనిదానియందు విజృిఖించుట మొనది, 

౨, “ఒక వ స్తువుందేలువు పదము ఏకవచని మంట ! 

“ఒకటి” యను పదము నట్టిదే, దానికా వీకవచన మని పేరు! 
“పెక్కు, వ స్తువులం 'జెలుపుపదము బహువచని మంట! *సేని 

చెక్కు_వ స్తువులం చెలుప్రుణ, అది బహువచనమా అప్పు 

“మంది, పూవ్వలు పదమునకు ఆసంజ్ఞయిడక పృత్యయమున 

కిడిరి, ఏమన్నను నిరాశ్నేపము! అంతయు సబ్లుండా ! 
98, “నామవాచకములును, సర్వనామములును నంద 

గాంగ ఆయా విభ క్రులయందు వాడంబడును 

అని సూత్రార్హము, పీరు నామవాచకములు సర్భనామములు 

అననేవో ముందు జెలుపకయే, ఈపౌ_త్రములో ఎటనుంబెలుప 

కయ ఇట్లు సూ త్రము నారంభించినాడు, సందర్భానుసార 

మంట! విభక్తులు సంబంధవిశేషమును తెలుపును, *నంబంధి 

అనవలసినది, “ప్రథమ మొదలగు నేడు విభ కులం గలిగి” 



శబ పకరణము దక్ 
ol 

ఈ తూలేల? “విభ క్తులను గలిగి. “విభ కలను” అని వ్ర థమ 

తాస్తున డర్ధితీయ చేల “నినులకూర్చ ద్వితీయావిభ _క్తి_9ఇవి 

అన్నియు కళలా? శానిచో కానివానిని తుది ద్రుతముతో నే 

పి పమికి కారణమేమి ? 

ర, *ఫుంలింగములగు పవములు మహాడాగచక ములు, 

ఫుంలింగములు కానివి అమహద్యాచక ములు” అని సూత్రము, 

ఈ గొడవ యీల ఫ్రరుషవాచక ములు మహాత్తులు, తెన్ను 

ములు అమహత్తులు అని చెప్పుకోరాదా? ఈ లింగ ప్తస్థావ 

మేలో ఇట సభిపేతేము ఏలింగమోా ఇంగ్రీషులింగమా? సం 

స్మృతలింగమా స్స్ 

'బ్రకారాంతములు కాని పదములకు మహద్వాచక 

మునక బిందుపూర్వక డువర్ణ కం బగు అని యున్నది. పద 

మనంగా వాచకమే, వాచకమే పదము. “ఇకారాంతములు 

కాని మహద్వాచక పదములకు” అనిన అర్భముండును, 'డువర్ణ 

కంబగు అని విధానము, కాని అది యెక్క_డ నగు? అ 

లోనా? అంతమందా? ఎటనేనియునా! ఈ సూ త్ర ముచేత గ్గా 

న బ్దమునకు “గాడు అని లోశకాతీత రూపము కలుగును, 

“గ్ల అనియే పెద్దలు ఒక్సిన రూపము. ఈ సూత్రముచేత 
“అన్ని ఆను పదమునకు “అన్న(డు” అని ప్రథ మైక పచనాంత 

రూపము కుదురును, అల్లే “రాముడుడు (రూ, *“రాముం 

డుండు”) ఇ త్యాదులును కుదురును. ఇది సూ త్రమున పద 

శబ్దము ప్ర యోగించుకొన NN స్వార స్యము, 
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౫, ఈ సూత్రముచేత అదంత తత్సమప్రాతిపదికము 
యొక్క అత్వముకకు, డు విభ _క్టికి ముందు ఉత్వా దేశము 

య % చెప్పంబడీనది, ఈ వ్యాకరణమువలన తత్సమములలో ప్రాకృత 

సమములు చేరలేదు, (చూ, సంజ్ఞా, 78 నూ అందువలన 
'జము(డు అప రూపము దీనిచే సిద్దిపదు, జమ అని 

పాకృ్ళతే పాతిపదికము - అకారాంతను, యమవాచకము, 
జ! Wy 
యమనమము, 

౬ “ఇకారాంత మహాదాగచకములకును శ్రీవాచక 

ములకును వచ్చిన ప్రథమైకవచన ప్రత్యయము లోపించు” 

నయ, వీరు పదమునశే వకవచన బహువచన సంజ్ఞ లం బెట్టి 

నార, (చూ, ఈ ప్రకరణమే వివ సూ) ఇట ప్రథమైక 

వచన సం 1 పవమే ప్రశ్యయమా 1 
అ ప అ వ (a Wart a ను అ ప్రత్యయ మే పదవా ఏ పృత్యేయము ఏవచనమును సూచిం 

చునో వీరు తెలుపలేదు, బిందుపూర్వక డువర్ల కమును ఇకా 

రాంత భిన్న మువాద్యాచక ములకు ర వసూ, లో విధించి 

నారు, మటి ఇకారాంతము పై ప్రథమైక వచన ప్రత్యయము 

పూర్వము వచ్చిసంగడా, లొపము చెప్పుటకు 1 అచట అని 

దంతములకు బిందుపూర్వక మనుటవేత తదితరములకు ఆ 

విందు పూర్వక డువర్షక మేని దుమువులలో  నేదేనియు 
రావచ్చునందురా ? అట్లు తలరోాదుటకు అవకాశమొయక పీ 

హరి +(డ్కు=హరి శకౌరి+(డు= శేరి అస ఆ వ్ర క్రీ యను భంగ 

పటిచినారు, బట, (డు ప్రత్యయమునకు ప్రస క్రి యెక్క_డిది ? 
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రవ సూత్రములో ఇకారాంత మహదాచక ములు పర్య 

ద_నములు గదా. ఆఇటనుంగూడ *హరి+ంయయి అని డు ప్రత్ 

యమును చూపఫుటచేత విభక్తులలో పఠికమైన డుజ్బరమే 

యని తలంపవై యున్నది, కనక ఈచోట (డు ప్ర త్యయమును 

తల్గోపమును చూపుట యసమంజన మే, 

“లవ్నీ*-_-దీనిమింద లోపించిన పృథ మైక వచన ప్రత్యే 

యము వది?! ము వు లలో నొకటి కావలయును, ఇకారాంత 

మహత్తులమిోంద ఈలోపము రాదని యా సూత్రమువలన 

'నేర్పడును వార్శి=ంజలము) అనునది ౭ వ సూశ్రముచేత 

“వారిమూ అగును, 

౭, నపుంసక ప్ర థమైకవచనమునకు మువర్లకం బగు 
నట, ఇటను లింగనంచేహము కలచే. ఇచ్చిన యుడావార 

ణము వనము. అదంతములకె మువర్ణ కమని తలంచికిమి, ఇట 

ఆ నియమము నిర_స్థము, కావున కుక్క_ము, వీల్లిము, విల్లు 
ము రోలుము, రోశలిము ఇత్యాదుల పంటసండును. ఇవి 

నప్రంనకము లనుటకు ఈ-౫ వ సూ, చూడుడు. మజియు 
నిట మువగ్గ కమునకు “ము” వని *ంబు “వని అగునట. అట్ల 

నుటచే మునన్శృకము నశించును, వనమ్మ్లు, వనంబు అనియే 

నిలుచును గాసి “వనము” అను రూపము ఉండదు, కావున 
“విభాష నని సూత్రమునం బఠించుళొన్న, భావము సుగమము 

గా నుండును, ఈసూ శ్రముచేత “వారిము”(=జలమ్యు, “భరిము, 

దుందుభిము, పనిము, అళిము, అహిము ఇత్యాది రూప 
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ములు కలుగును, ౮ళ, ౫ సూత ములలోనుంబో లె బ్రందును 

పదముల కే విభ కిని విధించినారు. విభ క్షషంతమునకు పద 
మని పేరు గాని ప్రాతిపదిక మునకుం గాదు. అందువలన ఇప్ప 

టికి ఈమూండు సూత్రములవలనను రాముండుండు, గురు 

వుడు లేక గువుడుడు అని రూపసిద్ధియగును, “సు ప్లీజ నం 

పదమ్” అన్నముక్కను కొంచెము పఠించుకొన్న బాగుగా 

నుండును. పదములకు అనుటకు మాజు ప్రాతిపదిక ములకు అని 

మావ్బకొనుట మంచిది, “అచేమి, ఆధునిక సహజపాండి 

త్యులు-బంధువు(డు, శర్రువుండు, అని ప్రగల్భించుట లేదా ? 

దానినే ఏల స్మరించుకొనగూడదు౪” అందురా? అశ్టే చేయం 

డు; కొని బాలురకు మాత్రము అట్లు చేర్చకు(డు, 

ఉకారాంతంబు లయినందున ౭వ సూత్రమున అవీ ప్ప 

మయిన మువర్ల కము రోలు విల్లులకు రాదు, 

లో ౧౦ఈవ్యాకరణము చేత ఉదంత గోశబ్దము 

లకు ప్రథమైక వచనముగా వువర్ణకము వచ్చు శేగాని, ప్రథమ 
బహువచనమందును కడమ విభ క్తులందును వుగాగమము 
రాదు. అందువలన ఛేనులు, ఛేనులకా, భేనుులచేతకా అను 

రూపములు కలుగును. అది దై వవశమున అనుకూలమే అయి 

నది, అంతటితో పోక గోలు భోలకొ నోలచేత౯ ఇత్యాద్య 

నిష్టరూపము లుజ్భవించుచున్న వి. మజీయు, భేనువులు, ఛేనువ్ర 

లన్, ధేనువ్టలచేతన్, గోవులు, గోవులన్, గోవులచేతన్ 

ఇత్యాది సాధుభాపములు నస్ట్ర మైపోవును, 
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మజీయు, వీరుడా వ నూ గృములో వువర్శకమును 
గోశబ్లమునకు వూ న మే చెప్పక, ఓకారాంతమా లే, మునశెల్ల 

చెప్పినందున రోవు అని (ధనవాచకము) అనిష్టరూపము నుప 

చేశించినవారయినారు, 

ఇట పథమెక వచనమున మాత ము మువర కము 
\) a (UU లై 

విపాితము, ప్రథమా బహువచన ప్రభృతిళటూపములయందు 

తల్ స్థానమున మువర్ణకమును చెప్పలేదు, అందువలన, వన 

లన్, వనలచేతన్, అను నిట్టి యనిష్టరూపములేగాని వనము 

లన్, వనములచేతన్, ఇత్యాదులు రావు. అఫ్లై తద్విపరీత 

ముగా 'ేలన్, సేలచేతన్, ఇట్టిప వలసినవి పుట్టవు. చేలు 

చేతన్, పీలున్, వట్టిరూపములు కలుగును, (చూ. ౨౬ శబ 

ప కరణము.) 
ల 1 

డో 'ఉకారాంత మవహాద్యాచక ములకు గృథమైకవచన 

మున బిందుపూర్వక డువర్ణ కంబు వికల్పముగా నగు ౮ వ 
సూత్రములో ఉశారాంతపదములకు ప్రథ మైకవచనమునందు 

2 న - వువర్ష కము విపాతము. ఇట గావ సూత్రము క్రింద వృద్ధ 

శబ్దమును ఉకారాంతముగా నుదాహరించియున్నా రు. దానిం 

బట్టి ఈసూత్రముచేత “వృద్దువు” అని యొక రూపము వచ్చు 

చున్నది. పిరికి 'వృద్దు” అవి యుకారాంతశబ మెట్టు వచ్చి 
ధి ద గాః 

(| ప ? పదిగమా? ఈప ప్ నది? ఇది పదమా? ప్రాతిపదికమా ఈష క్రియ బ్రోహముగా 

నున్నది, ఈ సూతమునకు వలసినట్లు వృద్దశ బము ఉదంతమ 
కూ ర్ వా ఈ 

యేని “వృద్దువు అనురూపము రావలదా 1 డాని నెట్టు నివా 
రి యు భళి 

12 
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రింపనగు? ఇట *వహూహువు “హూహు(డు? అని యుదాహ 

రించుకొన్న సాధున్రగా నుండును, గుకశ బ్బము చాలదా? 

౧౦. *ఓకారాంత శబ్దములకు ప్రథమైక వచనమునకు 

వువర్ణకము వచ్చును.” ఇందువలన 'ద్యోన్రి అని స్వర్షవాచి 

యొకటి లభించును, దీనిని చిన్నయసూరి చెప్పనేరండాయిను. 

౧౧. అముహచ్చబ్దములకు మహద్వివత యందు 

డుజాదు లగునంట. ఇందులో నూశత్రాతరములో అనావశ్యక 

ముగా, అర్థము తెలియకుండునట్లుగా - లింగ ప్రస్తావము 

చేసినారు, 

౧౨. ఈసూ త్రముచే.రై , నౌ భూ, దివ్ శబ్బములకు 

రో నావ, భువి, దివి అను రూపములు కుదిరినవి, శాని 

| వీనిపై డుమవ్య్యూదులు వలరావో ఎక్క_డనుం చెప్పలేదు, 

చఊానం జేసి రోవు, నావము అను రూపములు నిరాఘాటములు, 

ఇట నూత్రముళో “నంస్కృృతపదములగు” అనియున్న ది. అది 

సరిగాదు, “సంస్కృత ప్రాతిపదికములగు? అనవలయు, వ్నిలో 

“రే” స్పుంలింగము, కడమవి స్రీ లింగములు, ఈ వ్యాకరణ 

మున అన్నియు నపుంసక లింగము తేల? వీనికి భువిము, 

దినిము, నావము అను రూపములు ౭-౧౦ సూ త్రములచే 

వచ్చును, 

౧౫, *“కుశాదులకు మువర్ల కంబు రాదు అని సూత్ర 

ము. మువర్ణ క పృన డీ నఫ్పు ంసకలింగ మగుటచేత, అట్లని 

7-వ సూత్రమును జెప్పంబడినది, లింగమే కారణమయినది, 



ఈ లింగ సాంకర్యముచేత పండితులు సైతము శబ్దముల 

వాన్తవ శింగమును మజతురో అని వెజవ(దగియున్నది. కుశ 

శబ్దము పుంలింగము, “ఇమే కుశాఃి”, అంతట అమహత్తులన 

రాడా? ఈ పొడులింగ మేల? 

౧౮ *“బుకారాంతము లగు విధా త్రాదులకు డువర్హ 

కంబు నీకల్చ్పంబు" ఆని విధానము. ఈ విధానము మహాదరక్ష 

మంచదేగాని అమహద్యమందు( గాదు, ఆ భేదమును వీరు 

తెలుపలేదు, అమహదర్థమున విభాత్క, సవిత అనియు యగును, 

ఉ, పెద్దల నధిణే పించిన పాపమే యీ కష్టములకు విధాత, 

ఈ కఫ మునక మా ఫురాక తవుణ్య మే నవిత, కావున 

“మహదర్థక ములగు విధా త్రాదులకు ఆని సూత్రమును రచచిం 

చుఫొనవలయును, వుజీియు, 'బుకారాంతము లగు విధాత్రా 

దులు అని యల్లీ క | _ బుకారాంతములుకాని విధాత్రాదులు 

వేచే కలవా! అనావశి వక లింగమును తెచ్చుకొనుటకన్న 

“విధా శ్రి తే! సవితి” అను వూపములకొజుకు సంస్కృృతేలింగ 

మును "పేనంక య ముగా స్పష్టముగా వ్యవహరించుకొన్న శ్రేయ 
ముగాడా ? + 

౧౯ “సంస్కృత పదములు” అని ప్రయోగము, నం 

స్కృతేప్రాతిపదికములు అనుట సరి, కానిచో “రాజా” అనునది 
“రాజి అగునా? “ఆయన దొడ్డ రాజి అనవలయు [రాజు అను 

టకు ఈ వ్యాక రణమున గతి 'నరయుచున్నాండ. ] “సంస్కృతే 

ప్రాతిపదిక ముల తుది దీర్ణ ము ఇందు. హ్రస్వమగును,' అసి 



92 ఆం థ్ వ్యాకరణ సర్వన్వత త్త సము 

సూశ్రాభిప్తాయము. దీనినే రబ్బరుగాను తప్పగాను లాగిన 

'దీర్థాంతములగు సంస్కృత పదములు తత్సమంబున స్గస్యాం 

తము లగును అగును, ఇందు “తత్సమంబుని అనుట అనా 

నశ్యకము. సంస్కృతి అనుటచే అది గతార్ధమ-, అదియు 

వలవదు, 21-వ సూత్రములో "దేళశ్యములకు నిపే.ధము కలదు 

గావున, అట్టయిన ప్రాకృతేసముములకును తేద్భ వములకును 

చ్రసక్తింపదా యనిన హ్రాకృతేసమములకు ప్ర స_క్టింపవలసి 

నే. వానికీని ఈ విధి చెల్లవలసిన దే. తద్భవములను తప్పిం 

చుట యెట్లు! సూ త్రములో “ దేళ్యతద్భ వములందు౫- క” 

అని ఘటించికొన్న నిర్చాధము, 

౨౦. ఇందును పదములనుట నరిగాదు, నామము లన 

వచ్చును, 

౨౧. 'లకోరీ? హ్రస్వముగాదని పీరి మాట, మనుచరి త్ర 

టీకాకారులయిన జూలూరి అప్పయ్యప .తులవారు అగునని 

చెప్పి అందులకు “కోయిలకోయిలకోలకోరికోి అని యుదా 

హరించినారు, 

౨౨, రాములు, ధనములు, అని బహువచన నిప్పు త్తి, 

ఇందును *పదములు అనుట నరిగాదు, ఇటలాం లేతర సృకృ 

తులప్రై బహువచనమునందు లు విధానము, “రాముడు” 

రాములు అని యుదాహరణము, ఇది అదంతము రామళ బ్దము, 

'రాముశ బ్బము. గాదు. ఈసూ త్రముచేత రాము లెట్ల గును? 
సూ త్ర eR పదముల ప్రథమా బహు 
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వచనమునకు లువ్యా కంబగు,” వ్-వ సూత్రృములో అకారాంత 

తత్స్పమమునకు డువర్శకమునకు ముందు ఉ త్తర్టము విహితము 

గాని ఒండు (ప్రత్యయములు పరమయినఫుడు విహితముగాదు 

కావున “రాములు, రామలక౯ొ అను నిత్యాది రూపములు ఈ 

వ్యాక ర్తకు సమ్మ తములే గాని రాములు రాములక౯ొ ఇత్యా 

దులు ఈయనకు పనికిరాను అని యెన్నవలసి యున్నది. 

అనంగా ఈ సాధువాసములు ఈ వ్యాకరణమునకు విరుద్ధదు 

లనుట, 

“లాం తేతర '__లాంతపద్యుడాన (ప్రయోజనము 22_న 

నూ త్స మునం డెలియును, 'తత్సమమున లాంతముపై 

ప థమాడ్వొతీయాలులలకు రురలగును,” అని సూత్రార్థము, 

అందువలన “చతుష్షష్టి కళలు,” “సాలగ్రామశిలరు,” “ఈ మణుల 

"వెలరు” ఇత్యాదులు నంభవించును. బాలురు ప్రథమ, 

చాలురక్ ద్వితీయ; ఇంకను తృతీయాది బహువచనములు 

ఎట్లు ? ఛాలులచేత అవవలయునా+ ఈ వ్యాకర ణముచేత ఇళ్లే 

అనవలయును, పూర్వుల వ్యాకరణములచేత “చాలుర చేతకా” 

ఇత్యాది రూపములే అగును, ఇందు రేఫాచేశము తృతీయాదు 

లందు చెప్పలేదు. లాగమమునే చెప్పినారు. ఇదిగాక దీని 
వలన * జాలరి అగునేగాని బాలురు” కానేరదు, 

౨౮. నెయ్యురకును, పగతురకును బాలురగతియి, 

౨౫, “దేక్య పదములు “దేశ్యములు అనవలయు 

ను, వలన *డ్రు సూ, “'దేశ్యపదములగు కాడు. ప్రత్యే మాం 
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తములకును, ఆలు శబ్బమువకును బహువ చనమునం బూర్ల 

బిందుపూర్వకంబును చేఫయుతంబును నగు డు వర్షకంబగు,”” 

ఈసూ త్ ముంబట్టి విలుకౌడు?ండుర్ = విలుకాండుండుర్ , 

ఆలు.,[0డుర్ =-ఆలండర్ అను రూపంబులు నమకూడును, దడ 

వర్షశమనుటచేత డు” ఒక్క_ కే మొత్తముగా నుండవలయు 

ను "శేఫము డకారమునకును ఉకారమునకును నడుమం జొర 

స ద్వితీ యాదులయందు విలుకాండుసకుకా,  విలుకాండుండు 

ర్క, ఇట్టి వే భూత ప్రేత వీశాచములు బయలు వెడలును, 

వేటకాయ మొదలయిన కాప్రత్యయాంతములకు “వేటకాం 

ద్ర ప్రః బ, వ. రూపము సిద్దింపదు, (చూ. ౨౫ శబ్ద ప్రక 

రణము.) వేటకాండ్ర చేత౯, విండ్ల చేతళ౯, ఆండ్ర చేత౯ 

ఇ త్యాదిరూపములకు ఇందు గతిలేదు, ఇ్రబ్లే, తాళ్ల చేతళా 

లోనగునవియు: ఎన్నిటి నుదాహరింతుము, ఎట్ల న-కాడ్వంతా 

లులవై బ, వ, నందు 'ండ్రు” ఆగును అని సూత్ర (౨౫) భా 

వము. అందువలన విలుకాడుండుండు, ఆలుండు, అగును; 

మజీయు 'సాహనగాడు చేశ్యముగాదే గాండుం డ్రుగాని 

గాండ్రుగాని ఎట్ల గును ? ఈ సూత్రము కాఆఅడవిగా నున్నది. 

విస్తర భయము, 

మజియు నీసూ త్ర ముచే పూర్ణ బిందు పూర్వకమును 

శేపయుతమును తస. కము విహితము. అట్లన-'ండుర్” 

అగును గాని “ండ్రు” గాదు, బిందువూర్వకత్వమును రేఫయు 
తత్వమును డుకారమునశే గాని డకారము.కుం గావు. కావున 
“ండుర్ ” అగును, 'గొఢ్గం దోలం బనికివచ్చును, 
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౨౬. పదములకు” అనుట సరిగావు, “నువన్షాంతపదము 

లకు” అన్న నిరోషము. “కొన్ని నునరాంత పదములకు హు 
ది ణ 

తమున నువర్ణ క మునకు మాబుగ లువర్ష్యకం బగు. ఆని సూ 

త్రము, బహుత్వమున నువర్ల మునకు బదులుగా లునర్ల కము 

వచ్చుననుట యే కాని దాసిచేతచే బహుత్వము "తలియునను 

నర్గ్భమురాదు., కొలను-$కొలశలు అకుచో నువర్ల మునకు 

మాటుగా కుివచ్చివది, కాని బహువ చనమును రానే వచ్చి 

నది, అౌ్లే ఇటనుం గాందగునని వాక్యరీతి కన్సట్టుచున్న ది, 

అట్లు వచ్చిన చెలులు పేలులు గావలయును, కావున నువ 

రము లోవించును అనవలయును. 

౨౭, 'నువర్ణాంతపదములు పది అను నతురము 

లను వవలవలయును, “కాన్ని నున ర్లాంత పదంబుల నువ ంబు 

నకుి”-ఈ తూలేల ? కొన్నిటి తుది నువర్శ మునకు బహువచన 

ముని కు ఆదేశమగుకు” అన్న ంజాలును, 

౨౮. బొంవాలు, కొట్టాలు అను రూపములు సాధించు 

టె “కొన్ని "దేశ్యపదముల మోాంచ బహువచన మావో కంబు 
రా p లె 

నకు లోపంబును దాని పూరగ్ణమందున్న యచ్చుసకు దీర 0 

బును ఏక ల్పముగా నగును అని సూత ము కల్పించుకొన్నారు, 
లో 

ఇందు చిక్కులు సెక్కు_లున్న వి. 

(ప్ర “దేశ్య” అనంగూడదు, అబేశ్యముల యందును 
“వజ్రాల,” “రత్నాల,” “స్నానాల,” “నిష్పన్నాల్ ,” చర 

ణాల్,” అని శ్రినాథాదుల ప్ర యోగములు దీపించుచున్న వి, 
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(1) “బహువచనము” అనం౧హాడదు..._వలన “ప్రాణాని 

అని భారత ప్ర యోగంబును, “కాలానకు*, పాపాని, * కాలాని 

“వనాని అని యిట్లు నానావిభ కులలో *వకవచని బహువచన 

ములయందు శ్రీనాథాదుల ప్రయోగములు కలవు, 

(111) ఇందును “పది శబ్దము పనికిరాదు, 

(iv) “మువర్గ క మునకు అనుటచే ప్ర థమైక్ వచనేతర 

స్థలమున ఈకార్యము రాదు రామి అనిష్టము, 

(1) “బహువ చనమున, మువర్ణక లోపంబును, అని 

. ప విషీ స్ట యున్నది, మువర్ష కము ప్రథమైక వచనమునశే విహితము 

ఇతర రూపములయందు మువర్ల ము గాని “మయువర్శశ ము" 

గాదు, ఇచట లేనిదానికి రానిదానికి లోపము చేయుకెట్లు ? 

౨౯ చుట్టాబు=చుట్టలు, మిాసాలు=మోాసలు, పూర్వ 
అగ ॥ అలో సూత్రముచే నగు దీర్భము నె కల్పికమని మూ సూత్రము, 

వె కళ్చిక మేని జొంపలు”, *ఫొట్టలు అని యనిష్టరూపములు 
యా లు రు 

కలుగును, కొన్నిశ బములందు అని వాసికొని యుండిన ఈ 
ది (WU 

యనిష్టము కలుగదు, 

5౦. ఇందును “పదములకు” అనుట సరిగాదు. దానిం 

దొలంగించినట్టి సూత్ర ము-నామముతుది. యికారమునకు 

బహువచనము పరమగుచో ఉకారమగును, “హఠులన్” 

“హభఠులచేత౯ా” ఇత్యాదులయందు బహువచనము పరమయి 

నడా? ఉత్వ మెట్లువచ్చినది ? పదముగదా బహువచనము, 

అందును పిక్కువ స్తువులం 'దెలువు పదముగచా బహువచ 
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నము, చూ, ౨ సూత్రము :—'బఒకవస్తువుం చెలువ్రు పవ 

మేకవచనము. వెక్కు_వ స్తువులం చెలుపు పదము బహువచ 
నము,” లు, లక, లచేతళా-ఇశ్యాది విభ కులు పదములా? 

ఇచట పదమే వచనమని తాగల్పించుకొన్న సంజ్ఞను మటణచి 

వ్యాక_ర్తగారు లు వర్ణంబు బహువచనంబు” [చాల వ్యా, 

శబ్ద, ౧౨ సూ] అకు నిత్యాది బాలవ్యాకరణ సూత్రములనే 

శరణుంజొచ్చినారు, 

3౧. ఇందును పదములనుట నరిగాదు,. మజి యిందు 

ఇకారాంతములకని సామాన్యముగా జెప్పి నందున - “పరిధి” 

“నమిత్రి” ఇత్యాదులకు “పరుధులు” *సముతులు” అని అసిష్ట్ర 

రూపములు సిద్ధించినవి. ఏత న్ని వారణాస్థ్రమే బాలవ్యాకరణ 

మున 'వికృతియందు” అని సూశ్రారంభము, 
5౨, ఇందును పదశే బ్దము పనికిరాదు. “బహువచన 

మున నామము తుది డివన్హ మునకు శకారము వికల్పముగా 

నాదేశమగును” అని సూశ్రాభిప్రాయము. ఇందును “వికృతి 

యందు” అనవలయును, అననందున (వ్యాడిక్సి వ్యాళ్ళు, 

(తోడికి) తోళ్ళు- ఇత్యాద్యనిష్ట రూపములు కలుగును. 

33, “బహువచనము పరంబగు నపుడు ద్విత్వ లువర్ల 
మునకు బిందుపూర్వ॥ డువర్శ్యకంబగు.” ఈ గృంథ మ ర్యాదలో 

(౧) “బహువచనము పరంబగు నపుడు అనయా రాముల 

'రాములన్, చెట్లు, చెట్లకొ, ఇత్యాది శబ్దములు పరమలు 

నప్పూకు అని యర్థమగును, విభ క్తిప్ర త్యయములే అర్థము 

18 
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కావలయు నని మాణవకుండు నెజబుంగల౭యడు, అందులకు 

వీరి శబ్ద - 2-వ సూత్రము భంగము 'కావించినది. కావున 

నిట వీడ బాలవ్యాకరణాదుల నా త్త యించినాళు, (౨) ఇంకను 

“ద్యిత్వలువ్ల "మట! వటిది యిది! “లులు కాదా! ద్విత్వ వ్ 

లకారములేబే, ఉకారముతోడి లకారమునశే ద్విత్వము 

చెప్పినారు, కావున శరెండు లకారములును రెండు ఆకారము 

లునుం గావలడా ? పిండులకొజకుకు, ముండులకొజకును 

జ గి వ్రాసికొన్న సూత్రమిది, దీనివలన చెల్లు (ఏ, వృ-చెండులు 

కావలయును, ఇది గాక “బిందుపూర్వక డువర్గ్ణ కం” బంట ! 

వవిందువు ? అర్థబిందు వేని “ముల్లు” (వ. వ) నకు ముడులు 

బహువచనము అగును, కాదనుట యెట్లు? నంధి ౨౬-వ 

సూత ములో నిమిద్లమె నట్లిది దుతాబేశమయిన యరసున్న. 
WU థి టె ఇ 

ఈ సూ ల్, మునలన విండులును ముండులును వచ్చినవిగాని 

విండ్లును ముండ్లుకు ఎట్టు వచ్చును? అందులకు ఈ వ్యాకరణ 

ములో నూత్రము కనంబడ లేదు. 

౨, ఈ సూత్ర మునకు పదశ బ్దము పనికిరాదు. బహు 

వచనమనుట స్వనిరు వ్రార్థములో "లేదు, “పాతిపదికాంతజులు 

డులకు బహువచనమున వికల్పముగా ళకారాచేశమగి 
ననుట, ఇందులకు నజు-వళ్లు-వజులు; పాలు-పాళ్గు-పాళులు; 

త్రాడు న్న తా ల శ్రాళులు అని యుదాహరణములు, ఈ 

అ ఖా ; సూత్రము ప్రకారము పాళ్లు - పొలులు అనియు, రాట బు 

త్రాళులు అనియు, రూపము లేర్చడును, అంక్రియ కాని పాళులు; 
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త్రాళులు అనునవి సిద్ధింపవు, అయినను వానినిగూడ నుడావా 

.రించినారు, 

3౫, ““ద్వితీమెకవచనమున మహత్తులకు 'నికిఅమహా 

త్తులకు 'నుకి అగును” అనుట, వకవచనసంజను వీరు పద 

మున కే వెట్టుళొన్నాద, (మూ. శబ్ద, 2, సూ) కాని ఆ 

యగ్గమున (ప యోగించుకొనక బ్రితర వ్యాక ర ల ప్ర యోగము 

ననుసరించినాలు, 

వట 'వచనముని అను స_ప్పమికి పరత్వవమర్థమా ! 

ఆ దేశస్థానిత్వమర్థ మా ! రెండవది అపూగ్వము. మొదటిది 

ఘటింపదు, “ద్వితీ మైక వ చనము గా” అని వివవీతము, వచన 

మనం బ్రత్యయమే అన్నమాట ఎజుంగసి విజృంభ ణమిది, 

“ఒకవ స్తువుం జెలువు పద మేకవచనము, పెక్కువ స్తువులం 

దెలుపు పదము బహువచనము అని యూ (ప్రక రణములో 

పీరి ౨-వ సూ త్రము, వాడుకలో ప్రథమా విభ క్ష గంతమను 

టకు బదులు 'ప్రథమావిభ_క్తిి అనుట కలదు, అల్లే “ద్వితీ 

మైకవచనాంతము అనుటకు బదులు “ద్వి శీమెక వచనము” 

అనుట కలదు. విభ క్షి పరగణనముో నికి లేదు, “ని” 
ఉన్నది. అది యిట చల్లంగా “నికి అయినది; అనంా దాని 

కీట ద్రుతము మొలచినది, ఇందువలన చల్లంగా “రామునికి” 

అనురూపమే ఘటించునుగాని “రాముకి అను రూపము 

ఘటింపదు, అమహత్తునకు “ధనమును అగునేగాని *'ధనముక౯ా” 

అనుభూపము కలుగదు, 
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'నినుల కూర్చి” కదా ద్వి, పు ప్రత్యయములు, నంధి 

౨౧ లో నుక కలదు, ఇది అందలి మాటలవలన ద్వితీయా 

విభక్తి నువర్ల కముగా కనంబడుచున్నది. దీనికి అట ద్రుతము 

మొలచుట యెట్టిచి త్ర మో, నువర్ల కమున ఉకారము లోపించి 

“ధనము౯” అగుటయు అట్టి చిత్రముగానే యున్నది, కళాపరి 

గణనములో శేర్చకందుననే అద ద్రుత ప్ర కృతిక మగునందు 

రేన్సి ఈ పక్షమున 'నుకి అగుశేగాని, *౯ొ ఎట్ల గును ? 

పయిగొ న్వత్వ్యమురాంగా ఆ సవము *“ధనమునుకుి అగును. 

మజీయు శ్రీనిల, శె నిక్కొ అగునే గాని, శ్రీల, శైల అన 

రాదా? మజీయు నివర్ణ మునకు “రాముని” నై ద్రుతము 

ములచెనుగదా. “హరిక ఉన్న యికారముకూడ తొల 

గునా + 

5౬, (ద్వితీయా బహువచనమున లవర్థ కంబగు” 

ద్వితీయా బహువచనము లవర్ల కంబనుట, పదమే బహువచన 

మన్న సంజ్ఞాక రణము విన తోము, అగుగాక; “రాములక్” 

అని తుదద్రుత మెట్లుకలుగును! దానిని 'రెండవసూ త్ర మున 

“లకి” అనియే వల సఠింపలేదు. మజియు ఈ పక్కి.కలో 

“రామలకొ అగును గాని “రాముల” కానేరదు, 

352, “తృతీయాదులు పరమగుచో అనికారాంతమహా 

తులకు వకవచనమున ‘ని అనియు, బహువచనమున లి 

అనియు ఆగమంబులగు”” అని సూత్రార్థము, ఇందలి వాక్యర చ 

నలో విశేషములు:విభ కుల ప్రత్యయములంట.. విభ 
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కులే ప్రత్యయములని యెజుంగవలయు, *ఇకారాంతములు 

"కానీ మహచ్చబ్దములకు” అని యున్న ది, “శబ్దముల పై న 

అనవలయు. వలయన, "కు అన, చో ఆగమ మెచట వచ్చునో 

తెలియదు, పృత్ఫ్యయమున శే వచనసంజ్ఞ గావున “ఏకవచన 

ముని “బహువచనముని అకుట సృష్టాకము గాదు, *వకత్వ 

ముని, “బహుత్యమున' అనవలయును ఏమయిన నగుంగాక 

“రాము వేతకొ అని మకారము మోద ఉకారమునకు ఇందు 

గతిలేదు. అందువలన “రామునిజోత౯ా? “కాములచేతక౯” అని 
మే రూపము లగుపసు, మజీయు నిందువల౮ *రామునిచేతకొ 

అని న్యాగమము లేని రూపము సిద్ధింపదు; ఏలన న్యాగమము 

వై కల్చ్పీకము గాదు, 

3౮, *“హరిచేత౯ా ఇత్యాదులందు న్యాగమము రాద 

నుటకు సూత్రము, ఇట, న్యాగమము తృతీయాదులయందు 

ఇదంతములకు కలుగదని ౩౭ వ సూత్ర, మంచే తెలిసినది ఇట 

వెండి ఆ యర్గముకెటి కె “ద్రికారాంత మహచ్చబ్దములకు" 

అని యీ సూత్రమునం జెప్పుట అనానశ్యశము, త్రీ నవుంన 

కములకుం గలుగదని చెప్పణేల ? చెప్పకున్నం గలుగునా 1 

ఇదియు వ్యర్థ మే 

ఏనా, ఇందును పదములనుట దుష్ట్రము, ఇచట కి పష్టికి 

ప్రకృతులు చెప్పబడినవి, ఇవి ఇకారాంత తత్పమములును, 

"దేశ్యములును నంట ! అటయిస రాణికి౯ా చాడికి౯ (= ధాటి 

కిక, దాదికిక =(ధా yy కిక); ఇట్టి త లాలు దుష్ట 
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ములా? ఇకారాంతత చేశ్యములకు అన్వయింపదు. కాన, 

ఇకారాంతముగతి యిట్లయిసది-- శ్రీకిల్, హీ్రికిక్ 

అనుట తప్పా? ఈ వ్యాకరణముచేత *“చేనికక౯” అను రూపము 

కలుగదు, 

రం, అనివంతములవై కు పీ వచ్చుననుట, ఎటను 

రాని యిత్తు ఇట నేల వచ్చినదో దీనిచేత “శ్రీకుక? “కై కుల” 

అను రూపములు అవతరి చును. ఈ వ్యాకరణముచే రాము 

నకు౯ా అనుచోట రామకు౯ా అనియే వచ్చును. ఇట కు షష్టికి 

ముందు నకారాగమ మొకటి యగపడుచున్నది. ఇది ఏీరికెట్లు 

వచ్చినది 1 ఇందులకు పీరు సూ శ్ర మును రచింపలేదు,. అంతిమ 

స్వర నిమిత్త నిర చేక్షముగా ఈయాగమము వచ్చునా! రా 

నిండు, అట్లు వచ్చినచో శ్రీనకుల కై నకు౯ అనియు దివ్య 

రూపములు తాండవింపం దొడంగును, 

ళం: “అమహత్తుల వై స్పష్ట మ్యేక వచనము నక? 

అగును. ఇతరములవై “అందుకో అగును”అసన సూతో) క్రి, 
వ్రందువలన *“వనమునందుకొఅను రూపము నమసినది, వైంగా 

“గేడనక”, “నేజానకొో “గుడినకొో *“లకోరీనళొ, “నో సనకొ, 

పండితమ్మ న్యుల “వెన౯ా ఇత్యాదులు సంభవించును, 

“ఇతీరముల పె” అన్నందులకు 'తక్కి_న పదములకు” 

అని వ్యాక గర ప్రయోగము, విట పదళ బ్బము పనికిరాదు 

గదా! తక్కిన నామములకు” అనవలయు, రామునందు౯ 

విందు నడిమి నకార మెట్లువచ్చి నది? 92 న సూ త్రములో 
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చెప్పిన న్యాగమమా? అ శ్లుని 'రామునియందుల కాడా? సంధి 

ర ౨. *“నంబోధనంబున పదాంతమునకు ఎత్వమగునంట, 

ఇందువలన “రాముడి అగును, మణియు, 

ఇందువలన “ఓ శీ యనునది ఓ శ్ర” అగును, అచే 

ర౬. చే “ఓత్రా? అవియు నగు, అమే “ఓఏ పూ “ఓ గోనె 

“ఓ ముతో,” 'ఓకో అనునవి *ఓపంంి ఓ పా” *ఓ గోనా 

ఓ గోన్మాి “ఓ ముత్త-ఓ ముక్తా “ఓ రాట రా అగును, 

(రజ) నూత్రముతో విశల్పముగా దీర ము చెప్పబడినది, 

దీర్హాంతములకు ఇది యన్వయి పదా? అన్వయింపవలసిన 

న్యాయము లేదు, అందువలన ఓలకోర-'ట లకోరా అని నం 

బుది కావఐబయు, అనియు నుండునా ? 

ళో, సంబోధ్య వాచక మునకు ముందు ఓ ఓయి అని 

చేద్చటయుం గలదంట. అుదువలన “ఓ ఓయి రాముండా 

అగు జేగాని, “ఓ రాముండ,” *ఓయిరాంయయముడ” అని రూపము 

'లేర్చడవు గావలయు, తి త ఉ అని యుండలేదా! “అట్లు 

తలంపనేల, ఉదావారణములచే ఓ వేజు ఓయి వేణు అని 

'తెలిసికొనవచ్చును. అనంధిగా ఓ ఓయి అని యెట్లు ఆగమ 
మగును” అందునేని ఈ సూ త్రముచే “ఓయి లమ కీయి 

గారీ అగు శు, 

రర, ఇది ఆరాగమ సూత్రము, నంబోధనంబున బహు 

వచనంబుపై, ఆర ఆరా అగును, ఉ, రాములార్మ రాము 
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లారా, ఈసూత్రముననే ఆరాయనియుం జెప్పుట చేతను, 

“సంబోధనంబునం బడాంతంబున క త్యంబగును” అను ళ9వ 

నూ త్ర ములో ఆ యునగు అని చెప్పమిచేతను వకవచనముపై 

అత్యమేగాని ఆత్వము రాదని వీరి మతము ఊహనీయమె 

యున్న ది, అందువలన “రాముడి” అన్న పీరికిం బనికిరాదని 

తోచుచున్నది. ళ౬ వ సూ త్రమునం జెప్నీన దీర్ధముచే 

“రాము(డొ అగును అందురా! అట్లయిన, దానిచేత జే “రాము 

లారా ఏలగాదు? అగునేని 'ఆఅరా యనియు సూ శ్, ముననే 

చెప్ప నేల! దానివలన రాచేని ర౨ వన సూత్ర ములో ఆత 

మునుగూడ విధి-పమి యేల? త త్త్యమేమన ర౬ వ సూత్ర, 

మునం జెప్పిన ద ము ఇకారమునశేగాని అన్యముసకుం గాదు 

అని వీరి యన్యయము. అందులకు తార్కాణము--దీర్ధ్య ము 
నకు సూత్రమును వేజుగా(జెప్పక రజ వ సూ త్రృములోం 

'జేద్చుటయు, “పూరి అని ఇకారాంతమునకు మా శ్ మే ఉదా 

హరణ మొనంగుటయు, ఇకా రేతరస్వరమువకెల్ల ,అత్వమును, 

తుదిహ్రస్వమునకెల్ల దీర మును వచ్చునని భావమేని దానిని 

ఇంతకన్న సులువుగా చెప్ప శక కము గాదా! 

రామ, శంభూ, అను నంబోధనరూపములకు ఈ 

గ్రంథములో సూత్రములులేవు: ఈ రూపములనశై ర౨వ 

సూత్రము. ప్రవ ర్థించుటకు “రాము అను 'పదములేదు, 
'నంభూ” అకు రూపము ర౬ వ సూత్ర మునం జెప్పిన దీర్చ ము 

చేత కలుగదు, వలన. 'శంభు” అని పదము లేదు, 
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౪౫%, నంబుద్దిక ముందు సీచణా మి త్రతలందు ర్తి స్కీ 

విధానము. దీనిచే ర నీచుడా,” “సి సకియ” ఆస్ కలుగును, 

కాని. ఓరి సీచుడి “ఓసి నకియి కావు. అగునేని తుల్య 

స్యాయంబున “రికీ సీచుండి “పిపీకకియి అనియు నగును, 

కీయిరి దొంగ, “పీయిసి కులటి అను రూపములునుం 

గలుగును, 

రో౭, నూత్రసారము.'టింట్కి తి ర్హి పి అను 
నవి నామములపై యధథానంభవముగా (౧) విభ కులకు 

ముందు (౨) సమానమందు (3) ఆ రెండు వథములను 

వచ్చును, ఉదాహరణకులు (౧) వ తెగకు లేవు, "లేమికి 

కారణము చెప్పలేదు. (౨) వ తెగకు నాము వేములు, (3) వ 

తెగకు కూడు, అన్ని, చేయి, మిజ్హు ఆని నాలుగు కలవు, కాని, 

చిత్రములునుం గలవు. “జాపవిభ క్త లనంబడును అని ప్్రి 

వాక్యము, 'జెొపవిభ క్తులు అను శబ్దముం గల్పించుకొనుటకు, 

అదివృద్ధి ఎట్లు వచ్చును ? పూకులు వీనిని “జొపవిభ క్షిక 

ములు అనిరి గాని “జాపవిభ కులు అనలేదు. ఇచ్చనచ్చిన 

సెల రూపకల్పన! వీడ *కొపవిభ క్ష్రలనియే ౪౭వ, సూ.లో 

ప్ర యోగించినారు. మజి ఉదాహరణములలో “మీ _క౯? 

“వి త్తీచేను అసి గురురేఫపాఠము, 'మిర్తికిక మి ర్తిచేతనూు 

అని లఘుశే ము ఉండవలయును. మజటియు కొపవిభ కులు 

అను సంజ్ఞ ను వివరించుచున్నారు: వభ కులకు ముందు వచ్చు 

నవిగాన, *“ళొపవిభ కులు” అనబడునంట!. అపశ బ్ద మైనను అగుం 

14 
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గాక సమాసకందు. మాత్రము వచ్చునట్లి “పి అనుదానిని 

“జాపవిభ క్రి అనుట ఎట్టు? విగసములలోనై న “నాము, 
యొక్క చేను * వేమ నెడుచెట్లు' “పాములయొక్క_ జేండూ అని 

యుండు 'నేగాని, “(పికు ప్రయోగములేకు. “నాయ చేను 

“వేపచెట్టు” *పాపలేంస” అని సమాసములు, వాలవ్యాక 

రణమున “(పి అను దానిని, బ'పవిభ క్రికములలో 'జేర్చమికి 

కారణము విశదమయినదా ? 

రల, సర్భనామావతరణము విభ క్రి ప్రత్యయము 

లంట,” ఇంత పాండిత్య మేల 1 “విభ క్తుఖ అన్నం జాలును, 

“నామవాచకము లబ్లు అననేల ? ఇడియునుం గాక, సర్వ 

నామములు నామవాచకములు కావని ఈప్క్యకరణము వివ 

సూత్ర ములో తత్స బ్రథబ్నీ వళముచేత స్పష్టము, అం చే నర్వ 

సామములక్యును విభ కులు విహితములు ఇట మరల ఆమాట 

యేల? ఇవి (అనయా స ప్రసామములు) “శప యూాగింపంయడును” 

అని వాక్యము, ఇట్టి సందర్భ ములందు ప్ర యోగింపంబడును 

అనుట భాబూస్వాభావ్యము. 

లోనా, “నర్వనామ విశేవణముల కడపట సర్భనామాంత 

వర్ణ ములు వచ్చును అని సూత్రార్గము, అట్లు వచ్చునేని 

“నేను భక్తుడును “మేము భక్ళలుముి “నీవు భ క్తుడుంవు 

“మోకు భక్తులురు అని యగునేగాని “భక్తుుడన్కు భక్తు 

లము “భకుడవు “భక్తులకు అను రూపములు రావు, 

దైగాం భక్తుడు (ల డు “భక్తుడుథి అను నిట్టివియు ఘటి 
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లును, మజీయు దీనిచేత “నీవు హరిని 'శేను హను” “వాయు 

హర్మిండు వాద హరిక, “మీరు హరిరు” ఇట్టివి ఉద్న నం 

బొందును. ఇంతియకాని “భక్తుడను, భక్తులమ్కుు భక్తు 

డన్రు భక్ళులరు? అను రూపములు (అందలి య (అ) కారా 

దేశము, ఉ దాహరణగమ్యాము లేగాని సూత్రానుగ్భహతములు 

గావు, క్షదియుం గాక ఈసూత్ర, మువేతం నేను భక్తుడు, 

నీవు బుద్ధిమంతుండు” అను నిట్ట ప్ర “యోగములు దుస్తము 

లగును," ఏలన అఉ్రందు చెప్పిన కార్యము వై కల్పికముగాదు. 

ఇవీ అసాధువ్రలని ఈసూ త్రముచెతే భ్రమ పడవలసినపని లేదు, 

బాలవ్యాకరణము, కారక పరి చ్భేదములో పండిత సార్వ 

భఖాముండు సూరి ఏనిని నవిశేషములనుంగా నుప చేళించినాండు, 

(బాల, కారక, 33, 36) 

ఈ వ్యాక రణమున సంపా నన యులు సర్వనామ 

ములనుగాం జెప్ప లేదు. అవి భాషమో చేరవా యేమి? 

మజీయు, సర్వనామములకు ఇందు నూతన లింగములు 

, నిర్జి ప్రములుగావు, కావున వానికి మహదాది సంజ్ఞ యుం గలు 

గదు, వాని శ్రీ యలకును వి శెషణములకును మవహత్వాది 

వ్యవస్థ ఎట్లు? అది లేనందున “అమ్మ, సీతమ్మా, నివు పావన 

మనవు “ఓ రంభాదులారా, మోర సుందరములదు ఇత్యాది 

నూతిన ఫక్కికలు ఘటిల్హ నగును, 
ను భక్తుడు ఇచట *భ కుండను అను రాపము, 

ర-ో%-వ సూ శ్రములంబస్ట నుహాత్తులకుం గలుగందగినది, ఈ 
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శబ్దము మహ _త్రెట్టయినది ! “చేనుినకు విశేషణ మైనందున 

ఆయినదందుమేవి చేను” నకు మహా త్ర త్త్వములేదే ! ఏలన ఆ 

న్యవస్థ నామవాచకములకేగాని  సర్వనామములకుం గాదు, 

అశకైన విభ కులు వానికి రావా అనిన విధాన నిశేషమువేత 

వచ్చును, ఫుంలింగ సంజ్ఞయు మహాత్సంజ్ఞయు చేకపోయినం 

బోవును గాక, ఫుంలింగములు కానివానికిం గలుగు నమహ 

త్సంజ్ఞ రాడా? అనిన, రానిండ్కు అందువలన నేను “భక్త 

మును అగును, ఇట్టిది ఇందలి సూత్రముల వలని యనిష్ట 

పరంపర, 1 

౫౦, తొగఎతొవు పగలు=పవలు; సిగము; తగిలి, అలి 

గెకా అని ఐదు ఉదాహరణములు, “చేశ్యపదములలో. is 

కొన్ని గకారములు వకారములగును అని సూ త్ర వాక్యము, 

“కొన్ని 'దేశ్యపదములలో “గాకు వా” వచ్చుమి అనిన 

భాహయగును, గకారములు వకారములగును అను శాలి 

వికారముగా లేదా! చేశ్యపదములలో అని నూత్రమున నిస్తె 

శను, ఉదాహరణములలో *సిగము కలదు. అది శివళ బ్దభవ'. 

మని, అభియుక్తులై న సీతారామాచాడ్యులవారి యాశయము, 

చూ, వై కృత దీపిక సిగ ము= గ పహూము-ళీివఃి *సివము= గ 

హాము, శివః,” ఎక్క_డికక్కడనే వ్యాఘాతము! ఇందలి మై 

దుదాహరణములలో మూండు పృథమూవిభ కులు ఒక శ 

రకము, ఒక భూతార్భక ప్రథమపఫుదవై సెక వచనము, ఉదా 

న ప నా నీమి_త్త మేమి ! ఈ రూపము 
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లందే వి కారము వచ్చునుగాని వేటువోట్ల రాదని భావ 

మా? లేక, వట్టి బిభీవీ కా మాత్రమూ ! 

౫౧, “దేశ్యపదములలో ప్రథ మేకర తకారములు 

కొన్ని దకారములగును ఆని సూ త్రపర్యాయము., ఏమి ఈ 

వీడ ? “'దేశ్యములలో నుడి త లివర్ణ ముగాని తాకు దా 

వచ్చుట కలదు” అనిన భావయగును, ఇట నుదాహరణము 

లు.='కొతుకు ఉతుకు, అతుకు, వెతుకు, చతికిలి, ఇందు 

తుదిది మా త్రము తుమున్న ర్థక నూపముగా నుంచిన భానవ 

మేమో, మణీయొకరూపమున ఈదా దేశము రాదనియా ? 

ఏల ఇట్లు వృభాజిజ్ఞానలం గల్సించుట ఓ 
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౧ సూత్రమందు అఫహిశార్థమును చెప్పనందున 

6 రామును వచ్చె అను నిత్యాది వాక్యములందు “రాము 

డు) అని ప్రభను "రాదూ, “ప్రాగికదిక స ౧బోధనంబులకుం బ్రో 

మయగు ని వీరి సూత్రవ ee (ప్రాతిపదిక నంబోధనో శార్గం 

బులం టై క. అ చాలన్యాక రణ సూత్రము ఈ 

మూటిలో ఉకా్థమన నేమో తెలియక వీరు న విడిచి 

సెట్టైనారు, అట్లు విడిచినందునం గలిగిన చెట్టలు ముందు 

తెలియంగలవు, 

౨, ఇందు కర్త యన నేమో స్య్వాచింపలేదు. “అశ్వం 

గౌను అని ళ్ హ్ అశ్వముసకు ద్వితీయావిభ క్రి క్షి 

వచ్చునంట. అశ్వశ బ్దముసకుం గాని అశ మునకు. గాదు, 

అ శ్రీియుయొక్మ ఫలము క్రీ క్రి యార్థమయిన ఫల మనవల 

త 4 కి యయొక్క_ ఫలము” - సరిగా పరు గెత్తుటయు 

నగును, అప్టలమును కొతు అనుభవించును, 

5, “క _రృృకరణ సహార్గతుల్యాక్భములకుం దృతీయ 

యగు” ఇది బాలవ్యాకరణ సూ త్రమును చెడగొట్టి చేసి 

నట్టిది. దీనిచేత కర్తకు తృతీయ వచ్చును, చేత, చే, “తేడ, 

తో, అని తృతీయా. ప్రత్యయములు నాలుగు, వై యర్థము 

లకు ఈ నాల్టింటిలో ఏది వచ్చును? ఏదైనను సరియ యానా! 

పూర్వులు ' వయర్థమున శే ప్రత్యయము వచ్చునో చెప్పుచు 

వచ్చిరి, వడు ఆ రహస్యమును చాంచిరి, ఆ గుట్టు తెలియనం 
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దున, 'రామునిణోడ వాలి నివాతుం డయ్యె” అను నుదా 

హత వాక్యంబున క రార్ణము క “రామునితోడ వాలి నివా 

తుండయ్యె” అనియు, అ ప్లే సహ్మామున “రాముని తోడ వీత 

వచ్చె” అనుటకు మాటుగా “రామునిచేత వీశవచోో ననియు, 

సమార్థయో గమున “రామునితో సముడు లేడు అనుటకు 

మాటుగా రామునిచే నముడు లేడ. "అనియు వ్ర యోగములు 

సాధువులగును. కావున ఆ గృతీమా పృత్యయములలో వయే 
యర్థమున వీయ ప్రత్యయము వచ్చునో దానిని చెప్పవల 

యును, చెప్పిన పెద్దలకు వందనము సేయవలసినదిగాని నిం 
దింపగూడదు. పూరణలు స్పష్టముగా చెప్పినారు గావున వారి 

వ్యాక ర ఇములందు ఈనందేవాములు లేవు, ఈ యినిష్ట 

వ్రయోగములును ఉపదిస్థ్రములు గావు, మజీయు “రాము 

నిచే వాలి నిహకుండయ్యె” అనువాక్యము వెల్లునేర్నుశో 

నిర్మితము, బందు య్రష్టవ్యము గలదు, ఇందు ఏది క“? 

తృతీయ వచ్చినందున రాముడే కర్త య*కొందము, వీ 

క్రియకు కర్త? చదానీని చెప్పమి యు క్లియే, ఇట యుక్తిగా 
"5 :డువాక్యములు కలివీనారు, “రామునిచే వాలి నివాతుండు 

అనునదొక టి, “వాలి అయ్యె” అనునది ఒకటి. జి త్తేమకణా,. 
పఠించు వరు రామునిం గ రనుగాం దలంచిన, నాతోవ మే, 
వాలిని కర్త గాందలంచిన స్ నదియు సంతోషమే. రెట్ట 

నంతోషమేల యన కర్త యేదో వ్యాక రకు సందేహమై 
నందున, గృంథవి న్తరభయముచే సీని నిట చర్చింపను.-_*కర 

ణము సాధనము” అన్న ప్లే క ర్హయన నిది యని వల చెన్న 
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రాణ? “దేవదత్తు' చేత వంటకము నండంబడె అని పూల 
యుదాహరణము, “కోలతోడం గూలనేసో యనుచో “కోల 

చేతం గూలనేసె అవయహాడదా? అది తెలియట యెట్లు? 

ఎప్పుడు! క _ర్హృృక రణనహోర్థ తుల్యార్థమః 'లకుం దృతీయ 

యగు” అని వీరి సూత్రము, ఇందు వర్, చే తోడ, తో, 

అను నాల్లింటిలో పదిచచ్చునో తెలియదుగదా! *కరణన సహార 

తుల్యార్థ యోగాబులం దృతీయకుం దోడ వర్ణ కొంబగు అని 

ఛాలవ్యాకరణ సూత్రము, తోడ స) “ డినివలనంగచా 
తెలిసి సికోవలసి యున్న డి, bs నహోోముననై పీర్ర 

ఇట్లు. వ్వాసినారు —రామునితోడ పీతవచ్చెను-_.(నహార్థ 
ము---_కూడ)”” ఇందువలన *“రాముండుకూడ తోడ వచ్చెను” 

అని వీరి కవనముళో కూడకుగదా తోడ రావలయును, 
వీలయన కక రృకరణనహార్థ తుల్యాగ్థములకు తృతీయ యగు” 

అని పీరి సూత్రము, ప్రందపీ వ షష్టీ ప్రయాగముచేత 'కూడికు 

ఈ తోడి వేచ్నును కూడి సేహార్థముగాని 'రాము(డు 
నహోర్థముగా(డు, సహార్థమందు అని ప్రయో గించుకొ'నియుం 

డిన క్ట దుష్ట ప్రయోగములు రావు, అళ్లే ఈవ్యాకరణ 

మున 'తుల్యారములకు” అని యున్నది. అందువలన “రాముని 

తోడ నముఃడు లేడు అనుటకు మాటుగా “రాముడు 
నమునితోడ లేడు? అనవలసియున్న ది, తుల్యార్గము “వము? 

శబ్బముగాని “రామి శబ్బ్దముగాదు, మటీయు నిట నుడా 

వాతములు చేతోడ లే, సేసి స్థానమున, “వేత, త్రోి”లు 
కూడ వచ్చునా, రావా. 
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ల, “హేతు గ వాణంబులకును తృతీయ యగు, మూ 

డవ సూత్రముననే దీనినేల చేర్చలేదు! “చేత, చే, తోడ, 
తో” అను నాల్లింటిలో వది వచ్చును? వవి వచ్చును? అన్ని యు 

వచ్చునా? ఇటను అన్యవ్యాక రణము లేగదా శరణము “జను 

లచే కప్పములు గొనియెి అను వాక్యమున కొనుటయన 

గృవాణము, దానికి (అనంగా తద్యాచకమునకుం) గదా 

తృతీయ రావలయును! అందువలన ఈవ్యాకరణముచే జనులు 

కప్పముం గొనెంజేతి అనిగదా వై వాక్యము ఉండవలయును? 

“హేతు గ్గ హణములకుం దృతీయి అని వీరిసూత్రము, అందలి 

కుషష్టీకి ఈపాటి ప్ర భావముండదా + ”* గృవాణమనం దీసి 

కొనుటి అని వీరు టీక వ్యాసీకొన్నారు, తీసికొనుట యను 

మాటకు కొన్నిజిల్లాలలో సాన్నిపాతిక విచేస్ట్రలు అర్థము, 

ఆంధ్ర విద్యార్ధులలో ఆజిల్లాలవాగే బహుళము, *గురునకుం 

దృతీయావిభ_క్రియగు” అని వీరి సూ త్రము, పూర్వులు తోడ 

వర్ణకమనిరి, పీరు డానిఏ గుట్టుగా దాణుచేల 1 మటి “రాము 

కృష్ణులు సాందీవునిచేత -వేవములంజదిపిరి అని చేత తృతీయం 

బెట్టవచ్చునా 2 | 

౬, “సంప్ర దానంబునకుం జతుర్థియగును' అని నూ 

త్రము, “త్యాగో దేశ్వంబు సంప్రడానంబు, సాంబడు అని 

ఛాలవ్యాకరణము, దీనికి ఇచ్చుచో. బుచ్చుకొనువాండు 

సంప్రదానము అనయిడునని యర్థము, కావున “నంప్ర దానం 

బునకు అని పష్టినరియే, పీరు గువివాక్యమును గ్ర హీంసక 

15 
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“నంప్రదానంబని “కమం దలంచుటి అని యర్థము వ్రాసి 

కొన్నారు, శో మచేత వ్రాసీకొన్నా శేగాని తవ భక ఆ 

యర్థము స్మ. “తలంచుటి యనుట శాంతాశార పురాణము 

వలె నున్నది, 'తలంచుటి? యనునర్భము “ఉ ధైళ్ళము” అనుటం 

ట్టి వ్రాసీకొందురుగాక . సంప్ర దానంబనంగా ఫావసాధనచే 

చక్కలా ఇచ్చుట యర్థమగును, శాస్త్రకారులు ఆయర్గమున 

ఆ నంశేతమును కల్పించినవారుగారు. ఉ ధ్రైశ్యమన ఎవనికి 

ఇత్తురో, "లేశ ఈందలంతురో, వాయు. సంప్ర దానమనంబడును, 

'సమ్యక్న్రదీయ తేఒ సె తత్సం ప్ర, దానమితి” అని తత్త 

బోధిని, 'వానివేఠుతోడ౯ాి అని వీరి ప్రయోగము, పేరు 

శబ్దము జొపవిభ_కికముగాదా? “ఎవనికొక వస్తువు ఈయిడు 
చున్నదో వాని వేద (రి తోడ చతుర్జీవిభ_క్రి ప్రత్యయమగు” 
అని యుపన్యానము, విభక్తి యన్నం జాలుకు; చతుర్ధి 

యన్ననుం జాలును. విభ కి క్షిప్త త్యయమనుట ఎందులకో 

డోపీంచుకీొను(డు, “వానిచే క అన్నారు, వాయే సంప్ర, 

దానము. ఇచట వీరు ఆనళ్యకమైన ' పూద్వలు వెప్పీనాళా స్త్ర 
సిద్దమైన-యా యర్గమునుమాని వజేమో వ్రాసి తుదకు 

విధిలేక “వాని చసేవలోడి అని వివరించుకొనుట విద్యాద్ధల 

ఫురాకృతము, 

ల “తాదర్ధ్యమున చతుర్ధియగు” అందులకు ఉదా; 

“వావునకై సీతం గోరెను. రాముడు సీతం గోరలేదా? ఆ 
కోరుట చావునకా ? కోరినందున రావణుడు చచ్చెను గాన 
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నట్లు చెప్పుట అందురు. బుజుమార్గమున వాలబోధము చేయ 
వలసియుండలా ఈ చమత్కార మేల? పెద్దలు 'ము_క్టికై 

హరిని సేవించుచున్నా డు” అని యుదాహారెంచిరి, 

౮ *“అపాదాననమునం బంచమియగు,” పంచమి ప్రత్య 

యములు “పట్టి, వలనకా కంకుకి” అని మూండు, ఇందు అపా 

దడానార్థమున "నీది వచ్చును ? వ్వి వచ్చును? అన్నియునా? 

ప్రీ est ఆ! చెట్టువలన నాకులు వ్రాలెను, 

“దొంగవలనిభయము అని, అకై “చెట్టుంబట్టి యాకులు 

వ్రాలెను 'చెట్టుకంకు యాకులు రా౭తెనుు ఆనియుం జెప్ప 

నొప్పునా సూ సూ త్రమున వలనను నివ్రేశింపనందున “ప పట్టి, కంటు” 

లం గూడ ప్రయోగింపవచ్చునని యేర్చడును? పూట్విలు 

అపాదానసూ త్ర ములవలన వర్ల కమునే ని న్రైశించినారు, అపా 

దాన ము. పీఠ చెప్పలేదు. చెప్పుటయు మానుటయు 

నిందు యాదృచ్చికముగా నున్నది. అందులయు క్తి ఇటే తెలి 

యును, “ధ్రువమపాయే2_పాదానమ్” అని పాణినిసూ త్రము, 

చేనినుండి యొకటి పాయునో ఆ ధు)వము అపాదానము, 

ఏవ “*దొంగవలనిభయము అనియు నుదాహరించినారు, 

భయమ నెడి భావము దొంగనుండి ఎడంబాసినదా $! ముందు 

దొంగయందుండినదా! ఇటం జెప్పిన భయము *దొంగవచ్చును, 

మన వస్తువులను వారించును అని మన మనస్సులలోనున్న 

భయముగాని తన్ను పట్టుకొందు రని వానియందున్న భయ 

ముగాదు?డొంగ అఫాదానము గాండు, *ఒకవ స్తువు చేనినుండి, 
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విడువంబడునో అది యపాదానము”అని వీరివాక్యము, *విడువం 

బడునో”, దీనికి కర్త ఏది? విడుచునది వది? ఆకా చెట్టా ? 

గొ నీయొక్క. దాసుడు” నా నేర్పు” వాని సిరి అని 

ఉదాహరణములు, వీనిలో ఒకదానయొక్క_ విభ క్రీ కలదు, 

కడమ రెంట వీ లేదు, అని యిట షష్టి. ప్రయోగము నెట్లు 

తెలుపును ? “శేవమున తనస్యామికిం దనతగల నంబంధమిని 

వీరి వాక్యము. తనకు స్యామితోగల నంబంధము వలగాదు ? 

“ఉ. రాజ పురుషుడు,” ఇట “రాజునకు వాని యాకృతికింగల 
(అనలా రూపమునకుం గల య(ట) నంబంధము “'యొక్కచేం 

దెలుపనగు” నంట, పుదముండనగా ఆకృతి యంట, వకార 

ణముచేత శేషమంంా. నంస్కృతవ్యాకరణమున సంబంధ 
మర్థమయినదో ఆ కారణము ఇందు కలదా! ఆ సంజ్ఞ. ఇట 

నెట్లు సరిపడును 1! ఫుదపశ బ్దమునకు ఆకృతి యర్గమని ఎక్కడ 

నున్నది! ప్ప పమాణమును తెలిపిన కృతజ్ఞుండ నయ్యెడ, నంబం 

ఛార్థమునక ప్ రిచ్చిన యుదాహరణము “రాజప్రురుషు(డు” 

అను సమానము, యొక్క_కు ఉదాహరణము లేదు, విభ _క్ట్య 

ర ములు చెప్పందొడంగి యొక్క_కు అర్థము చెప్పి దానికి ఉదా 

హరణము చూపమివమి! దాని నుచ్చరించినచో ప్రత్యవాయ 

మా? మణి ఆక ఫ్రకీ యనిరి కౌముది లోనగు శాస్త్ర గ్ర ంథము 

లందు “రాజ్ఞః పురుషః” అని యుదాహృతము, “రాజపురు 

ముడిని eu బహు ప ప్రసిద్ధము. “రాజ్ఞః పురుషో రాజ 

వువవః” అని కాళికావృ త్తి, అందులకు శ్రీశచం దృవసువు 



విభ_క్ష్యర్థ ప్రకరణము, 117 

గారి యనువాదము' The king's man “దానికీ ‘The king’s 

man (officer or servant,’అని కాళీ పండితుడు, ఇదియునుం 

గాక ఇప్పుడు మనము పోలీసుకాక౯ొన్టేవిల్ అని వ్యవహరించు 
చున్నామే అట్టి రాజసేవకులకు పూర్వము “రాజపురుపాఃి 

అని సంస్కృతనాటకాదులయందు వ్యవహారము, మృచ్చకటి 

కలో చారుదత్తుని రాజపురుషులు అధికరణకుని (న్యాయాధి 

పత్రి మాల విచారణకాలముళో కాచుచుండీరి. 

“అదధికరణకః, భో రాజప్రురుపాః, గృహ్యా తామయం 

చారువత్తః. (రాజపురుషా న్లధా గృహ్హాన్సి.'” “ప రాజప్రరు 

పాకి”, “బారఠుద త్తం వినృజ్యనిప్కా_)నాః సర్వే రాజఫురు 

పూకి” ఈయర్థ మున వ్యాకరణ శా స్త్రమందును, నానా గ్రంథ 

ములందును ప్రసిద్ధమయిన యీ పదముసకు ఈ యర్థము 

నెజుంగక లేనియర్థమును కల్పించుట చింతనియము, ae 

సీవకులను నీ యర్థము కాశీనవద్వోపాది విడ్యానిలయములయం 
వలి వై యాకరణమండలి యందు అతి ప్రసిద్ధము, 

౧౧. '“అధికరణమున స ప్పవియగు”_ఇట “దేని 

యందు నిలచునో” అని ప్రయోగము, “నిలుచు” ఛాతువు, 

అకారమధ్యముగాదు. ఈ 'నిలచు” రూపము ఇంతకుమున్నే 

వచ్చిన 'విడచు” వంటిది, దీనివంటిచే ఒకానొక నాటకమం 

దలి “పిలచిన పలుకులునుి, ఇచట వ్యాక_ర్హగారు ఆధారము 

యొక్క సామాన్య నిర్వచనముగా దాని మూండు భేదము 

లలో ఒక భేదంపు నిర్వచనమును వ్రాసి 'భీదములను పేర్కొ 
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నకయీ పెద్దల యుదాహరణమునే వ్రాసిొన్నాడు, నేర్చికొని 

వ్రాసిన బాగుగా నుండును. అట్లు చేయనందున నూ త్ర ము 

బాపశ్లేషికమునకును, ఉదాహరణము వై హయికమునకునై ' 

గుట్టును జైటవై చినది, “ధర్మ మునం దిచ్నగలదు అని యుదా 

హరణము, బాలురకు ఇది సుబోధమా * తోటలో చెట్టు 

న్నది *పెక్పైలో ధనమున్నది” “జేబులో గడియారమున్న ది” 

ఇట్టి జేదియు పనికిరాదా ? 

_శ్రిగేల్రం గూలనేసె సట్! వ్యాకరణము'చేత 

శ. అను రూపము వచ్చునుగాని “కోలన్” అను రూపము 

రాదు,.*అవమువాతుల తృతీయాస_స్తములకు మూజుగా ద్వితీయ 

యగు”నను నీసూ త్రముచేత *వనమందుండె” అనుట తై 

“వనమునుండె” అని దానికి మూజుగ సంభవించును, ఇదియును 

గాక ఇట “అయోధ్యయందు” అని ఏడ ప యోగించినాడ, 

[రై వ్యాకరణనుచేత “అయోధ్యనన్” అనవలయును, శబ్ద, 

రం, సూ, “అమహత్తుల న స న_ప్టమ్యైక వచనమునకు నన్. వర్ణ 

కంబును అన్యత్ర, అందువర్ణ కమును స్ట అనుట, అయా 

ధ్య అమహత్తుగడా ? 

౧౩. 'అమహద్వాచకముల ద్వితీయకు ప్రథమయగు” 

ననుట, ఇందువలన “సత్యభామను పిలిచెను అనుట తప్పు, ఆ 

యర్థమున “సత్య భామవిలి ఛెను” అనవలయును, ఏలయన ఈ 

ప్రథమా చేశము వైకల్పికముగాదు, శేబ్దర సూత్ర మునేత 
సత్యభామ” అమవాత్తు, 
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౧౮, “చిలుకలు కూసెను* గోవులు వచ్చెను.” 

“అముహత్క_ రక క్రియల బ, వ, నకు, ఏ. వ, అగు అని 

సూత్రము, ఇందువలన “చిలుకలు కూయుచున్నది.” ఇ 

వీటిలో దూడలు మేయుచున్నది” “గోపికలు పొడుచున్నది” 
అని కవనము చేయవచ్చును. 

మజీయొక విశేపము---ఇందు. “క క్షలగుచో”. అని 
యున్నది, ఇంతకుముందు వీరు పూర్వులనే అనుసరించి కర్తకు 

తృతీయనే విధించినారు, అందువలన ఇట *చిలుకలవే కూసెను” 

“గోనవ్చులచే వచ్చెను అనవలసినది. ఈ ప్ర కరణము 5-వ 

సూత్రము ఉదా, “రామునిచే వాలి నిహతుండయ్యె” అను 

వాక్యములో “వాలి” క _ర్హయేని “వాలిచే” అని తృతీయ 

రావలదా *+ మజీయు 'క ర్రలగుచొ” అనుట సాధువుగాదు, 

“క ర్రలగుచో” అని తుదిని దీర మిడవలయును, “అలశకుంతల 

ముద్దిచ్చి యలసెననుచొ” అను నాధునిక విద్యత్ ప్రయోగము 

ప్రామాదిక ము, కర్తలు” అకటకుమాజణు “అభిపహీతములు” 

అనవలసినది, బాలవ్యాకర ణంబున ‘తిర tat డంబులు వాచ్యంబు 

లగుచో” నని యున్నది. అందువలన సీ వ్యాకరణము వలన 

స్రీలకు కలిగిన యుప ద్రవము తేప్పినది. ఎట్లన దీనివలన “నలు 

వురు అచ్చరలు వచ్చెను అని సృయా క్రమయినది బ్రా, 

వ్యా, వలన “వచ్చిరి” అనుప్ర యోగమునకు భంగములేదు, 

అచ్చరలు వీరుచేసిన అమవాత్తులు గడా ? 



సమాస సం. 
యః “రాజు? ఆజ్ఞ జ రాజునాజ్ఞ” 

“స్వతంత్ర, త ములగు నరములు ' గల కొన్ని పడములు” అని 

యారంభము, అర్థములలో “స్వతంత్ర ములు, పరతంత్ర, ములు 

అని ఛేదముగలడా? “అట్టి పదములు ఒక టిగా జేర బక యర్థ 

మును కలిగించుట నమానమునాంబడు* అని వీరియుప చేశము, 

ఇందుంజెవ్పిన కలిగించుటయే సమానవమా ? అట్లు కలిగింపం 
బడిన నముదాయము ననూనమా * ఇందు ోరాజు అను 

మహచ్చబ్దమును, ఆజ్ఞయను నమహాత్తునుగలిసి, అజ్హయను 

పదమును" ప్ర భఛానముగా. దోంపంజేయుచున్నయది” ఈ 

3 వాక్యము తువకండన కల్పము, “చేయుచున్న వి” అని బహు 

వచనము వలదా! ఇందలి యు_త్త రార్థమునకు ఇట. బ్రనక్తి 

యెట్లు! మహత్తులు అమహాత్తులుం గలియక్క కేవల మవా 

త్తులుగాని శేవలామవాత్తులుగాని కలిసిన నది నమానము 

గాదా? మజియు, ఒక అర్థమును కలిగించుట యనా, ఒక 

పదమును ప్రధానముగా తోంచించుట యని భావమా ? అధ 

సంఖ్య నెబుంగుటకు సాధన మేమి ? *రాముండు వాలిని సంహా 

రించెను.” ఇందెన్ని యర్థములు శి 'రామబాణహాతు(డై న 

వాలీ” ఇంబెన్ని యర్థములు 1 ఈ విషయను సుబోధమూ + 

నమాసార్థమును చెప్ప వాక్య మేగదా విగృహము్బు; కావున 

నిగ్యవవేం దనేకార్థములును, నమానమందు ఏకార్థమును 

అని న భజ మెట్లునరిపడును? కావున ఒకయర్థమును గలిగంఛుట 
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యనుట యెట్లు? వి Ww హవాక్య 'మెన్నియర్థములను గలిగిం 

చునో నమానంబును అన్ని యర్థములనే కలిగించును. కనుక 

“వకపదంబగుట సమానము” అన్న సరి. ఇందు పూర్వోక్త 

మయిన మహత్ర్త్వామహ త్త ( వివేచనము అసంబద్ధమని 
చూపంబడీనదిగదా ? రాజను పదమును, ఆజ్ఞ యను పదమును 

చేరి ఆజ్ఞయను పదమును ప్రథానముగాం దోంపింపంల జేయు 

చున్నవంట., ఇది యనసంబద్ధము, పదమునుగాదు ప్రధాన 

ముగా దోంవింపంజేయుట, మతి చేనినన పదార్థమును, మజీి 

ప,ధాన మపధానమని భేద మెట్లు ఏర్పడును? కిటుకు బయట 
శ్ (UW 
బడ చే, 

౨, ఇందు తత్పురుష ద్వంద్వ బహువ్రీహులను 

మూండు సమాసములే చెప్పబడినవి. వతద్భిన్నములుగా 

కర్శధారయద్వి గువులు ర, సూ క్ర ములలో చెప్పబడినవి, 

ఇది ఎంత విపరీతమో చెప్పవలయునా ? 

ఉ_క్తపదముల యర్థముంజెప్పక వానిచే నూవ్యామగు 

మతీయొకటిం 'దెల్పునది బహుపీీహీగా నున్నది. చెప్పనిచో 

“'ఏీతాంబదండూు అనుచో హరి యెట్లు తెలియును, * చెప్పియు” 

అనవలయుసు, 

““వాచ్యములగు నన్నింటి యర్ధ ము(ను+) ప్రధానముగాం 

గలది ద్యంద్యనమాసమూు.”” వాచ్య మేమి ? “ఉ కము అనవల 

యును, వాచ్య మే యర్థము, శబ్దమే వాచకము, 

16 
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కె. (౧) చంద్ర ధరుడు? ద్వితీ మూ తత్పురువమంట, 

బది “దస్ట్రన్యధరః” అని షష్టినమాసము గా విగ్భహీతవ్యము, 

“నెలదాల్పు?, “తోలుడాల్పు”, “ముమ్మునవాలు దాల్చు” ఇట్టి 

దానిని గాని శ్రి తాతీతపతిత గతాత్య స్త ప్రాప్తాపన్న శబ్దము 
లళో చేదేని ఉ త్తరపదమనగునట్లుగాం గాని ఉడాహరించుఫొన 

రాదా? నమాన కుసువూవళినై నం జదువుళొనరాదా * మజీ 

ఇట నమానములయందు విభ క్షిలోప మెట్టుగలిగినది! అందు 

లకు ఇందు విధిలేదు, పూర్వులు “సమాస విభ క్షికి లోపం 

బగు, లభ్హునకుంగాదు. ” అనిరి, వి గ్ర హవాక్యములలో “దొంగ 

వలసభయము అని సంచమిసమాసవిగృహముగా ననుగ 

హించినారు. ఇది నమాసముగదా. “భయము దొంగవలని 

అన్నట్లు “భయము దొంగవణని” అనలోలమా ? 
ర, 'గుణవాచక ములును. శ్రీయాజన్య విశేషణములును 

ము వర్ష కాంతవిశేవణములున్సు .ఆ ఈ వ లును ముందు. 

గల సమాసము కర ఛారయమను నాంబడు:” 'మురిరుంగలిా 

“పూరగపదముగా గలి అనిన అనందిగ్ధముగా నుండును, 

ఏపణచాచకములు?”... “ఉన్ల కాలము”” కర్యధారయము, 

నరియి, ఉప్పాతళయము, ఉష్ణ వ్రీయుయ, పీతాంబరుండు ఇవి 

కర్ణ భారయములా? పీనినివారించుటకు గుణిపరము కై న గుణ 

వాచకములు అనవలయును-అని వ్యాక_ర్త ఎటుంగనలయును, 

ఉత్తర పదార్థ ప్రధానమగు విశేషణ విశేవ్యముల. సమా 

నము కర్త భారయము” అన్నమాట, అల్లేచెప్పిన.. మేలుగా 
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నుండును. రెండుమాటులు విశేషణములు ఆనుటచేత కడమవి 

పిశేవప.ణములు కా వేమోయని సంశయము కలుగును, వే 

పణము లన నిట్టవి అని వివరించుకొనవచ్చును, ఇచట వారి 

సూత్రములో కలుగు ఛాతువుతో మూడు ద్వితీయలు 

పథధమాసానమున పయు కములు, వానిని ప థమలుగా 
UU శ WU — శ్ 
మాద్చళొనవలసినది, పీరు క ర భారయమును తత్పుడవ 

భేదము శా గ హింవబేదు, అందులకు 'ఉ తర పదా సభా 
త ఆజ థ్ 

న్ జ రం ళా నం అ a నము తత్పురుషము అని వ్రాసీకొనియ్కు ప్రాధాన్య యన 

నేమో తెలియనందున తత్స్పురుషసమాసమని యూరంఖించిన 

ఏ_స్తరములో వ్యధికరణతిత్పురుపమును మాత్ర, మే తెత్చురు 
జాజర UU 

పముగా వ్యవహరించుట తార్కాణము, 

౫, నాల్లవసూ త్రమున ఏళ కర ర్మ ధారయమున పూర్వ 

పధములనుగా ese శ్ యోజన న్య ఖ్ వర్ష కోంత 

ములను ఆ, ఈ, ఏ లను ఇన్చినచొప్పున సంఖ్యా వాచక ములను 

చెప్పక మానినారఠు. అందువలన దషిగువును (అనంగా సంఖ్యా 

పూర్వక కర్త భారయమును) కర్మ ధారయ భేదము గా ప్ర 
2 జ శ వ త్ క చ్ గ్ర హింప లేవని తెలియుచున్నది. “ముచ్చిచ్చు* “మువ్యన్న 

అన ద్విగూదాహరణములు, “వందు “ముచ్, మువ్ ” అను 

నవి సంఖ్యలా? సంఖ్యా పూర్వ్ణకర్శ ఛారయముగచా ద్విగువు 1 

''తెనుతున నంఖ్యా వాచక ములలో ఇవిలేవు. మూండుశ్ బ్లమే 

ముచ్, ముద్ అయినది*” అని పోదసుజణపవలతు. wa 

గాక, అట్లు మాజకయు, ఏక వచనాంతములుగాక యు 



124 ఆం ధ్ర వ్యాక ర జసర్వన్వత _త్త్వము 

నున్నచో అనలా *మూ:డు చిచ్చులు” , “మూడు వన్నెలు 

అనుకూపములు ద్విగుసమానములుగావా 1! ఈసంేహము 

తీర్చకయీ దాటినా, వీరి సూత్ర ముప కారము ఆయేకవచ 

నాంతములు ద్విగువులుగావు, అయినను అవి ద్విగువులే, వీరి 

సూత్రముచేత అనంతరో క్షములయిన బహువచనాంతములే 

ద్యిగువులగును, 

౬; “నలినాప్పు(డు” బహువ్రీహి నమానమంట, ఇంత 

కన్న ఘోరమైన వ్యాకరణముండునా ? వమి ఈ పాండిత్య 

తాండవము ! *నలినము ఆ_ప్పము గాం/గలవాండూ అని విగ 

హించి ఆయొడుపుచే ఈఘోరతం దప్పించుకొందూరో యన 

నవకాశమీొయక' *నలినంయనంగాం గమలము; ఆప్తుడు అనంగా 

మి త్రుండు.” అని టీకవ్రా సిీగొని అందు అప్హుండు, మిత్రుండు 

అని “షహద్రూవములను గ్ర ప యోగించుశోని నలినముయుక్క. 

యాప్పుడు” అను వష్టీనమాసుటకవి గ్గ వామునే సూచించు 

ఖొన్నారు, బహువీ)హినే పధం టల ఆ_ప్తము అని 

అమహద్రూపము వ్రాసికోరా! మహాకవి సంప్రదాయము కమ 

లమునకు సూర్యుని బంధువ్రంగా చెప్పుటయే ఉ, “పద దృ బంధుః” 

వుం, (పద ద్శస్య = క మలస్య బంధుః) క. పద సగ 

ప్రకాశకతయా తథాత్వం” సూర్యః ఇతి రాధాశొ స్రీ సయ్ 

“ “త్రామరనఖుండు” N.S. The Lover of! Lotus 

(i. 6) The God of the Sun’’ బ్రాణ్యము, “తమ్మి చెలి” 

Lover of the Lotus. i. 6. the Sun. బ్రాణ్యము; 
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“వాయ పెనిమిటి జముతం డ్రి జగముకన్ను, 

తమ్మిచుట్టము మినురతేనమ్ము ప్రొద్దు, 

ప్రాంబలుకుం డెంటి పచ్చగుజ్దములకాతు, 

చేవెలుంగన నూర్యుడె” విధువతంని ఆం, భా. 

అర్కేనవాస్రాత్ ఖర భృ తేరి 
అ | 

ఉస్హైభ్య ఛ్వాంథే పళ్చ క్రాబ్ద 

దినేభ్యోఒఒపి చాన్గవః కాన్యక ల్పలత, 

ఇందువలన “అబ్బ బాంధవుండు” అనిన సూర్యుండగుసు, 

అళ్ల్లే “సూర్య బాంధవము” అనిన యబ్దముకాదా యనిన 

“కవిరూ ఖ్యే త్యేవ, నహిభవతి యధా '“శ్రీకంళ సఖో ధనదస్త 

థాధనదనఖః శ్రీకణ్ణ ఇతి” కావ్యకల్పలత, 

“నమూసమున వచించినపదములచే నూహింపండగిన 

మజీయొక వ స్తువుం 'దెలువునది బహువీ)/హీనమాసనము” అని 

సూ త్ర భావము, ఇందునుండి ముందుగా *జాహింపందగిన”, 

అనుభాగమును ఎ త్రివేయవలయును, , 'మజియొకవ స్తువుం 

'దెలువునది అంట, ఆ 'తెలువునది 'వదో డానిం చెలుపునది 

వదియులేదు, సమాసమున అని యారంభమందె ఉన్నను అది 

స_ప్పమ్యంతమయి ' తెలువునది అన్నమాటకు విశేష్యముగా 
అన్వయింపక యున్న ది, “అన్యపడార్థ ప్ర భానమూ అనిన విద్యా 

రలు సంతసింతురు, మటణియు తెలుపుటమాత్ర మే బహు 

వ'హిత్వఘటకము గాదు, తెలుపంబడినట్టదాని ప్రాధాన్యము 
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తస్హ్రటకము. తెలుపుటయే లక్షణముగా చెప్పుకొన్న చెట్టను 

'నలినాప్తడు' అను నుదాహరణమున వీరే బయట వెచి 

కొన్నారు, “నలినాప్తుడూ బహువీ/హియంట ! 

న్ా, 'నంస్కృతవి శేషణములు దేశ్య పదములతో నమ 

సింపవ్లి అనుట “అనేక గుజ్జములు, “అమితకంవుఅని యుదా 

హారణములు, సంస్కృతము నమసింపని చే ప్రాకృతము నమ 

సించునా? “తిన్న తిండి”, 'అందంపవు టొడలు, *“నాటంబడీనరా 

డు “అనునట్టి య్యములందు “భావ్రఅతిండి” 'సుంచేరయొడలు” 

పంపకు లాడ కూర్చవచ్చునా?! సంస్కృతమన(గా వీరి 

సూత్రములో సంస్కృతసమమా? లేక “స్వౌజసమాట్” లో 

నగు సంస్కృత వ్యాకరణో క్త విభక్తులతోం గూడుకొన్న 
సంస్కృృతశబ్దమా 1 'రెండవదానికి అనుకరణమునం దక్క 

'తెనుంగునం (బి వెశములేదు, 'తెనుంగువిభ_క్రిరాని సంస్కృత 

ప్రాతిపదికమని ఉదాహరణములవేత ఊహ్యమగుచున్నది, మటీ 

యిట “'దేశ్యములతో సమసింపవ్రు” అనియున్నది, అందువలన 

తత్సమళద్భ నములతో సమసించును అని యర్లము లభించుచు 

న్నది, అందువలన సుందరజడ, జ్యేష్టరాణి, విశాలగోడ, నోణ 

తామర, ఇవియు దుష్టములే, కాని ఈ వ్యాకరణముచేత 

సాధువులగును, 

మజీయు *వెేేపషణములింట! నం, విశేష్యములు నమ 
సించునా?' “అళ్యదండు,” *దళశరథకొడుకు, *జనకకూంతురు? 

“లమ్మీపడంతి 'రమాబోటి (“రమాబోటీథవుండు' అన్ని యొకడు 
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వ్ర'యోగించియున్నాకు, ఎక్కి ప పదనంతర్పణ అవారియగునా 1 

వ్యాకరణమున నిట్లుగ డా యుండవలయును. 

డా, చేశ్యవి శేషణములు సంస్కృత పిశేష్యములతోం 

చేరి కర ఛారయములగు, ఇచేమి కర ర థారయ we 

చేశే తరములు చేరవనుటా గట్టు తెలియకయున్న ది. “దేళ్య” 

అనుట చేత-“తీక్ష్రమయూఖములు ఉప్పపమయోధారలు అనుట 

తప్పా? ఈపవ్యాక రణము చేత తప్పే అగును. “వంకర శేఖి అన 

గూడదా? (వంకర తద్భనముగదా,') కాని ఈవ్యాకరణము 

చేత అనంగాడదు.. “కళూళమహీపతులు), _“కుమురవంశము” 

ఇత్యాదులు తప్పులా? కావు; ఒప్పులే, కాని ఈవ్యాకరణము 

వలన తప్పులే అగును, మటీయు---'ఇట్టనమానములు తజ 

చుగా అఆజువర్ష ములకు మించక యుండనగు” అని ఏరి యాదే 

థము, కాని ఇట షీరొనంగిన శెం డుదాహరణములయందును 

వర్ణములు అజింటికి పాచ్చుగానే యున్నవి... ఒకటి “వాడి 

మయూఖములు” ఇందు అరసున్న తోంహాడ ర వర్ణ ములు, 

అమై “వేండిపయోభారలు అరసున్నతో ౮ వర్షములు, ఇట 
ము ద్ర ణములో పరమానందాయ గారి శిష్యుండో 'కంకు వటిలో 

మునిణగినాండు, వాని పేరు అరసున్న గాండు, వానిని వెనకి ' 

తెచ్చి కలిపి లెక్కి._ంపణగా అందబును ఎనమండ్ర యినారు, 

ఆజింటికి మించకయుండవలయునని, సూత్రము రచించి మిం 

చిన యుదాహరణముల నే ఆదిళోనె చూపినారు, లేదా, ఈ 
వడ్యుర్ణ నియమము పూర్యపదమునకు మా శ్ మా? ఉత్తర 
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పశమునకు సూ త్ర మా? మొ త్తృమునకు( గాదా? సమాస 

మున కంతయు లహువర్ల ములని వీరు వ్రాసినందున ఈ ప్ర ప్రశ్నలు 

అకుగవలసివచ్చినవి, వది “ఆన నం పడరు పర్య న్హ నం సంస్కృ 

"లేన సమస్యతి అను కారిక ను పీక నేగ్సినవిధము, 

౧౦, “'ముఖపద్మము, అధరవింబము అను నుపమా 

నో త్తర పదములు గృంథములం గానంబడు” నంట. ఇవి కర్త 

ఛారయ పకేషేషులు. శా స్త్ర సిద్ధములు, గ్రంథములం జా 

బడుట యా వీనికి ' కు. "టు ప వ్రాసికొన్నందున 

ఇవి శా స్త్రసిద్ధములు కావని ప్ యభిప్రాయముగాం గనంబడు 

చున్నది. 

“ఉపమితంవ్యాఘా)దిభి స్పామాన్యా ప్ర ప యో” అని 

పాణినీయసూ త్రము, దానికీ “వ్యాఘా)దిరాకృతిగణః, తేన, 

ఘనళ్యామః, వృసోమః, ముఖపద మ్, మ్, మృుఖకమలమ్, కరకి 

సలయమ్, పార్థివచన్ల క; ఇత్యాది సిద్ధమ్” అని తత్త 

బోధిని, “ఉపమాన పూర్వపదకర ధారయములు సంస్కృతే 

లతణనుం దొడరనివిి” అని బాలవ్యాకర ణము, ఆరహన్యము 

నిటదాంచిన విశేష మేమి? వతి *చిగుఐశేలిట! ఉదాహ 
రణ మందును సూత్ర మందును ఇ్రచే వీర పఠించినరూపము 

చిగుజగోలు అని wee చిన్నయసూరి తప్పుగావిం చెనా? 

దానిని నూకి తెచ్చి వై చుకోనుట శేనియు చేర్సుచాలదాయె, 

౧౧. “'నంస్క్భృతపదములు తమ (వ్రశత్యయములం 

గలిగి ఆ భాషయం చే నమానములు సేయంబడి తెనుంగునం 
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బడి సిదనమానము లనంబడుచున్నవి.” ప్రశ్యయములు అని 

ప్ర థమగా మూదవ్చకోపలయును, సమాసములలో ప్ర త్యయ 

ములు లోవించును, కావున పృ తక యములు కలిగి యనుట 

ఇంద్రజాలముగా నున్నది. బందు ప్రాతిపదిక ము లగు సంస్కృతే 

సమాసములు సిద్ధసమాసము లనంబడు అనుటకు వై యుప 

న్యానము, 

దీని తర్వాతి యభ్యానము.--- 

“అధికరణ మనంగా ఆధారము, సమానాధథి కరణ 

మనగా పూర్యోో త్తర పదములు "రెండును ఒక్కయాధారమున 

(ఎడయాయక) ఉండ(దగినపి”” ప్రాయిక ముగా ఈ వ్రాతయందు 

వాక్యములు అనశ్వితములుగా నే యుండును, ఎడబాయనివి 

పదముల, అర్థములా! పవములు శబ్ద (ధ్వని) స్వరూపములు, 

వానికి చెవి యాధారము, వానికే వ్యాతరూపములో కాగిత 

మొకయాధారము; ఇందు వయాధారము వీరి యభిప్రే తమో? 

“సమానాధికరణమనలా" అని ఏ, వ, ఇది '“ఉండందగి 

నవి అను బ. వ, తో నన్వయింపవలసియున్నది. “పదములు” 

. అను బహువచనముతో నది యన్భయించును అందుశేని “అధి 

కరణము” అను పదమునకు వాక్యమున నంబంధము లేదా? పద 

ములు రెండును ఒక యాథారమున నుండునంట, ఆధారమున 

పదార్థములుండును గాని పవములుండునా * “విశేష్యవి శేషణ 

మేళనముచేనయిన కర్త భారయ నమాసము సమానాధికరణ 

నమాస మనంబకును విశేషణ వి శేష్యముల మేశనము చే? 

గాని కర ఛారయములు వవి? 

17 
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0, “క్రియ యన వ్యాపారముం 'దెలువుపదము” 

వ్యాపారశ బ్దంబును వ్యాపారముం “'దెలుఫున చే, అదియు 

u యాపదమౌా ? 

౨. “నంస్కృృతధాతువుల మిందను శ బ్బములమిాదను 

ఇంచు. చేద్చుటచే తత్పమ్మక్రియ లేర్సడును ? శబ్బములన 

నిట నంన్కృృతశ బ్దములా ? తత్సమ క్రి యలం జెప్పు నుద్య 

మముగాన “నంన్కృృతశ బ్దములు” అన్న మేలుగానుండును, -ఈ 

నూత్రమున తత్సమ దేశ్య క్రియలను మా త్రమే చెప్పినారు, 
తద్భవ క్రియలు "లేవా ? “ఉజ్జగించు, తీవరించు వాయించు,” 

ఇృవిలేవా ? 

రా కాలములు నాలుగంట, అందులో తథ్డర్యార్థక 

"మొక కాలమట, తబ్ధర్శ ము (అనగా దాని స్వభావము) 

“కాలమనుట ల్ నున్నది, “వావ వత్తుదుి-__ఇట 

“వత్తురు” తద్ధర్తా ద్యర్థకము. ఇటవచ్చుట న్వభావము? 

౯, *వాండు, వీండు, అద్కి వాడి అనుపదములు కృర్త 

లుగాగల క్రియలు ప్రథమవుదమక్రియలనియు వాడంబడు” 

ఈ నూత్రము ప్రశోరము “జకర మడు వచ్చెను,” అను 
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వాక్యమున దశరథుడు క_యయిన క్రియ ప్రథమ పురు 

పముగాదు, 

౧౧. ధాతువునకు భవిమ్యదర్థమున “కలి అను నను 

బంధమగునంట, అగుచో చువర్ణంబు పవర్హ ంబగున(ట, అకున 

“రశీంచు+కల-రతీంపకలి అగునేగాని 'ర&ీంపగల ? కానే 

రదు, “చవర మునకు” అని చప్పియుండిన 'వండయగలి అను 

పృకారమున రథీంచగలి అయి ఈ సూత్రముచెత 

రహీంపంగలి అని సిద్ధించును, 

౧౨. 'రశీంచంబడు” అని తొలత ఖుటిల్లినది. అనం 

తరము “పడు పరమగుచో పూరషమందున్న చకారమున 

కు పకారమగు అను నీ ౧౨-వ సూ, చే 'రశీంహపబడు? అయి 

నది, ఈ వాగనుశెననుల వారికి ఈ ప్ర క] య ౧౧వ 

సూత్రము రచించు నవసరమున( దోంచినదిగాదు, 

ఉభయక'' రృక ప్రార్థనాద్యర్థక మంట, ఆ యుభయ 

మేదో బయట వేయరాడా? విద్యార్థి గాండ్రు చేర్చికొనిపోవు 

దురని దాంపరికమూ 

అనంత ర్యాద్యస్థకమంట---ఆయాదు లేవి! బా, వ్యా, న 

అనంతర్యమున నెడువర్ష న్ జెప్పిరిగాసి ఆద్యర్థములందు. 

జెప్పలేదు. చిన్నయసూరి గారికి తెలియని యాదులు వీరి శేని 

- కనంబజెనో ? 
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౧౬, ఇందును చువర్ణ కమునకు పకారాబేశము 

చెప్పబడినది, దాని వలన 'రష్నీంచు ము “రచంవ్ను, 
అగును గాని *'రథ్నీంప్రము అని కానేరదు, కావున “ఇంచు 

కృృకారమునకు' అని వచించినచో *రథీంపుము అని 

సిద్ధించును, 

౨౦. తొల్లింటి ధాతురూపములకంచు భిన్నము 

లగు పెక్కు రూపములను గ ంథములం జదివి గ్ర హీంప 

వలసినదంట, ఇతర వ్యాక రణములవలన అనలే చేమి? 

ఇది వ్యాకరణసర్వన్వము గాన ఇందు లేనిది కకిపయ విషయ 

మా క్రపరామర్శక ము లగు నితర వ్యాకరణములయందు 

ఉండదని సూచించుటకుగాను జదువుమన లేదు, 

౬, *'మడనుం డార్యంగసీ వా(డు మంతనములు” ఇట 

“ఆర్వంగ "అను ప్రయోగము ఆడుధాతువునకు ప్రెరణమున 

తుమున్నర్షకరూప మంట, ఇది “అజచునకు” : రూపాంతర మెన 
థు దా 

“ఆటు చు” ధాతువుయొక్క_ రూపము, బెబ్బ న,-ప్రందు చకా 

రమునకు వత్సము వచ్చియున్నది. వత్వము అగ మేతర చకార 

మునకు వచ్చునుగాని ఆగమ చకారమునకు రాదు, ఆగమ 

చకారము నకు వత్వము విపీతము వఏతదనంతరసూ త్ర చర్చ 

లో మదుద్ద్యృత మైన కాల వ్యాకరణసూ త ముం గనునది, మతి 

చేర రక య డీ న వే ప్రేరణార్థక్ మైన యా (ఆర్బు: ఆడించు) ధాతు అర్థానుగుణ 

ము, కావున “మదనుశార్చంగి అని పఠించుకొని అశ్లే యుడా 
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హరించుకొని యుండ వ లసినది “'మన్మ థుండు ఆడింపంగా అనగా 

పలికింపగా నీవుపలికిన రహస్యములు అని మనోవార మైన 

యర్గమగును, 

లః “కళ్లు తేజః స్ఫురణము నోర్వంగంూాలె,” ఇట ఓడు 

ధాతు "వే ప్రేరణమైన యోరుచునకు తుమున్న ర్థరాపము “ఓర్వన్ క 

అని స వ్రాసినాడు. అందులకు ఇ పె సోమయాజి వ్రయోగ 

మును ప్రమాణిక రంచినారు, సరిగాని. ప్రేరణ అ 

తుమున్నంతరూపమున వత్వము తు! బా, వ్యా, క్రీ క్, 

లోవ సూ, అగమాన్య చకారంబుల క ద్విరు_క్రంబులకు మ. 

పరంబగునపుడు పవ లగు” అందువలన ప్రే రణధాతువు 

నకు 'ఓర్పన్ * అనువాపము కలుగునుగాని “ఓర్వన్ * అను 

రూపము కలుగదు, ఓర్వన్ ' అనునది ది “టడ్చుి అను సహానా 

ర్థక ధాతువుయొక్క.. రూపము, టర్వన్ = సహించుటకు, చా 

₹న్ అసమర్ధండాయెను, ఓర్చన్ అనంగా పరాజయమువాందిం 

పంగా అని 'యర్థ ము, శేజఃస్ఫురణమును సహించెను, అను 

టలో యోగ్యతగలదుగాని తెజుసురణమును పరాజయ 

మొందించుట అనుటలో యోగ్యత లేదు, కట్టని ఓడించుట 

యన యోగ్యతగలదు, కర్ణుడు పోరాడును, శేజఃన్ఫురణము 

దుస్పహమగును, ఓీడుటయను చేతనధర్మమును అచేతనమైన 

సరణమం దారోపించుట ద్రావిడ ప్రాణాయామ మైననుగాదు, 

వీట భారతము చదివి ఇంత నేర్చిరి, కావున బాలురను భారె 
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తము చదువుకొమ్మ నుట కన్న వారిక్సై వ్రాసిన వ్యాకరణ 

ముచే-బాలవ్యాక రణము నే-చదువుొచ నుట కర్తవ్యము. 

ఉపనంహోరము 

ఈలఘువి మర్శను విడ్యాధి కారులకు నమస్పించుకొనుచు 

నా మేడుకొనుట: _--పుణ్యవిశేషంబున అట్టి యధికారము 

నకు పాత్రమైన యామహనీయులు ఆశి తపతపాతముమాని 

విద్యార్థిగళముపై పత,పాతముపూని హారతీ చేవిని హృదయ 

మునం గొని, ఈ వ్యా క అనుస? పుస్త నకమ్లులను తొలగించి, 

సఠనసీయములుగా సాధు గృ౧థములను నియమిr.చి జాశ్వత 

కీ రిని మహత్తర సుకృతమునుం బడయుదురు గాక యని, 




